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എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ.എസസ     

                                       -ചചാത്തന്നൂര

 കകചാ ലല്ലം ജജിലയജികലെ ഏറ്റവല്ലം മജികച വജിദദചാലെയങ്ങളജികലെചാനചാണസ ചചാത്തന്നൂര 

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ.എസസ . ഈ നചാടജികലെ വജിദദചാരതജികള്കസ 7 - ാചാല്ലം കചാസസ 
കഴജിഞചാല് വളകരെ ദൂകരെ പപചായജി പഠജിപകണജി വന സചാഹചരെദത്തജില് നചായര 

സമുദചായല്ലംഗങ്ങളുകടെ ശ്രമഫലെമചായജി 1940  – ല് ഈ വജിദദചാലെയല്ലം 

സചാപജിതമചായജി.സമുദചായചാചചാരെദന ശ്രശ്രീ മനത്തു പത്മനചാഭകന്റെ പനതൃതത്വത്തജില് 

നചാട്ടുകചാരുകടെ സഹകരെണപത്തചാകടെ 1942  – ല് ഈ വജിദദചാലെയല്ലം പൂരണ്ണമചായ രെശ്രീതജിയജില് 

പ്രവരത്തനല്ലം ആരെല്ലംഭജിച.വളകരെ പകശവഴജികള് തചാണജി ഇനശ്രീ വജിദദചാലെയല്ലം 

ചചാത്തന്നൂരെജികനറ തജിലെകക്കുറജിയചായജി മചാറജിയജിരെജിക്കുന.
                        ഹഹസ്ക്കൂള്,  ഹയര കസകന്റെറജി വജിഭചാഗങ്ങളജിലെചായജി ആയജിരെത്തജി 

അഞ്ഞൂറജിലെധജികല്ലം വജിദദചാരതജികള് ഇവജികടെ പഠജിക്കുന.അകചാദമജിക വജിഷയങ്ങളജില് 
മചാത്രമല കലെചാകചായജിക മത്സരെങ്ങളജിലല്ലം വജിജയകകചാടെജി പചാറജിച കകചാണസ ഈ വജിദദചാലെയല്ലം

മുപനറുന.ഇനകത്ത വജിദദചാരതജികളചാണസ നചാളകത്ത സമൂഹല്ലം  എന 
തജിരെജിചറജിഞ്ഞുകകചാണസ അവകരെ നന്മയുള്ള മനുഷദരെചാകജി മചാറ്റചാനുള്ള ആത്മചാരതമചായ 

ശ്രമമചാണസ ഈ വജിദദചാലെയല്ലം മുപനചാടസ വയ്ക്കുനതസ.അതജിനസ എലചാവരുപടെയുല്ലം സഹകരെണല്ലം 

പ്രതശ്രീകജിക്കുന.  



                             ആശശംസ
പചചാക്കുകപചാടെജികള് പചാറുന കചാസ്മുറജികള്, കഴ്സറുകള് ചൂണ്ടുന ഡജിജജിറ്റല് 
പലെചാകപത്തകസ പചപകറുന യചാഥചാരതദപലെചാകത്തചാണസ നചാല്ലം 
ഇനസ.പുതുമകളജിപലെകസ പലെചാകല്ലം അതജിപവഗല്ലം സഞ്ചരെജിക്കുപമചാള് അരെജികുമചാറജി 
നജില്കചാന നമ്മളുല്ലം തയചാറല.ഹസബരപലെചാകത്തജികന്റെ എഴുത്തജിടെങ്ങളജില് 
ചചാത്തന്നൂര എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ.എസസ സ്കൂള് ആരെല്ലംഭജിക്കുന ഇ-

മചാഗസജിനസ എലചാ ഭചാവകങ്ങളുല്ലം പനരുന.

 നമ്മുകടെ കുടജികളുല്ലം എഴുതകട. . . . .

  അവരുകടെ നന്മയുല്ലം സ   ൗന്ദരെദപബചാധവല്ലം പലെചാകല്ലം അറജിയകട . . . .
                                                                                
                                                                  ആശല്ലംസകപളചാകടെ 
                                                                   എല്ലം.എസസ.ലെശ്രീലെ
                                                                   കഹഡജിസ്ട്രസസ
                                                                   എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ.എസസ
                                                                    ചചാത്തന്നൂര

                                                              കകചാലല്ലം                             



 Dear students,
 Learning is not a process limited to schools only, nor does it end with the 
conclusion of one's school career. This 'LITTLE KITES' family oriented to the total 
formation of a child and to adaptations of various methods suiting the dynamics of 
changing world in order to achieve common goals and objectives. Our magazine 
LOGIN“ ” reflects the aspects of present society . We have for you, from the 

students , a wide range of poetry,riddles and some informative and inspirational 

articles             
                             HAPPY READING 
Jisha S.R                                                             Renu. S

                                                                              
Dear Readers,

      You have in your hand LOGIN  N S S H S S , Chathannoor's“ ”

digital magazine. It tries to bind together each and every aspects of our own 
society. As students there's no better way to share our voice, ideas and 
creativity with your community than through the pages of our own publication.
Thus this magazine is not the outcome of the effort put in by an Individual,but 
is the immense effort put forward by the Editorial Board, all teachers and our 
Head Mistress. This is a small tribute to our School also. We  apologize for 
short comings and hope you will cherish our efforts
                                                                        _  Editor (Govind.G)
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                                                                 ഹചാഷജിമ

         
മമാതൃഭമാഷ

ആളുവളരെചാനുല്ലം മചാതൃഭചാഷ പവണല്ലം 
നചാടു വളരെചാനുല്ലം മചാതൃഭചാഷ പവണല്ലം

പനരെറജിയചാനുല്ലം നലവണ്ണല്ലം കചചാലചാനുല്ലം 
പനരെചാകുമശ്രീ മചാതൃഭചാഷ പവണല്ലം.

മചാതൃഭചാഷചാപഠനല്ലം വളരചയചാണസ 
അജ്ഞത തനപടെയമരചയചാണസ

മചാതൃഭചാഷചാപഠജികചായ്മ വജിളരചയചാണസ
സന്തുഷ്ട ജശ്രീവജിതത്തജികനറ തളരചയചാണസ.

അനദഭചാഷകളുല്ലം പരെജിഭചാഷയുല്ലം 
നല്മചാതൃഭചാഷതന കവരചയചാണസ

ഞചാകനനല്ലം വണങല്ലം കപറ്റമ്മയചാണശ്രീ

മലെയചാളകമനകള്ളന മചാതൃഭചാഷ.



                                     

കകേരളതത്തിലലെ കേലെകേള
                                                                                                             ധനുഷഷ

                                                                                                     

കഥകളള

പകരെളത്തജികന്റെ തനതചായ ദൃശദകലെചാരൂപമചാണസ കഥകളജി. രെചാമനചാടല്ലം എന കലെ പരെജിഷ്കരെജിചചാണസ 

കഥകളജി ഉണചായതസ. കഥകളജിയജികലെ പവഷങ്ങള് പ്രധചാനമചായുല്ലം പച, കത്തജി, കരെജി, തചാടെജി, മജിനുകസ  

എനജിവയചാണസ.ശചാസകളജി, 

ചചാകദചാരകൂത്തസ,കൂടെജിയചാടല്ലം,കൃഷ്ണനചാടല്ലം,അഷ്ടപതജിയചാടല്ലം, കതരുക്കൂത്തസ, 

കതയല്ലം, തജിറയചാടല്ലം, പടെയണജി തുടെങ്ങജിയ കചാസജികല് - നചാടെന 

കലെചാരൂപങ്ങളുകടെ അല്ലംശങ്ങള് കഥകളജിയജില് ദൃശദമചാണസ. 17, 18 

നൂറ്റചാണ്ടുകളജിലെചായജി വജികസജിതമചായ ഈ കലെചാരൂപല്ലം വപരെണദ 
വജിഭചാഗങ്ങള്കജിടെയജില് മചാത്രല്ലം ഒതുങ്ങജിനജിനജിരുനകവങ്കേജിലല്ലം ഇരുപതചാല്ലം 
നൂറ്റചാണജില് മഹചാകവജി വള്ളപത്തചാള് അടെകമുള്ള ഉതസപതജിഷ്ണുകളുകടെ 

ശ്രമഫലെമചായജി ഇനസ പലെചാക പ്രസജിദജി ഹകവരെജിചജിരെജിക്കുന.

ഓട്ടന്തുള്ളല

കുഞ്ചനനമദചാര ഉണചാകജിയ കലെയചാണസ ഓടനതുള്ളല്.ഒരു പകത്രകലെയചായജി ഇതസ പജിനശ്രീടെസ 
പകരെളമചാകക പ്രചരെജിച.നമദചാര സമുദചായത്തജികനറ പചാരെമരെദകലെയചായജി ഇതു 
വളരന.ലെളജിതമചായ കലെയചായതജിനചാല് ഒചാടനതുള്ളല് സചാധചാരെണകചാരക്കു പപചാലല്ലം 
മനസജിലെചാകുല്ലം.ഒരു തുള്ളല്കചാരെനുല്ലം രെണ്ടു വചാദദകചാരുമചാണസ സചാധചാരെണ ഈ കലെ 
അവതരെജിപ്പെജിക്കുനതസ.

ചമാകകമാര്കൂതഷ

പകത്രങ്ങളജികലെ കൂത്തമലെങ്ങളജില് നടെനജിരുന ഹചാസദ പ്രധചാനമചായ കലെയചാണസ 
ചചാകദചാരകൂത്തസ.അമലെവചാസജി സമുദചായമചായ ചചാകദചാരമചാരെചാണസ ഈ കലെ 
അവതരെജിപ്പെജിചജിരുനതസ.സല്ലംസ്കൃതപശചാകങ്ങളുല്ലം ഗദദഭചാഗങ്ങളുല്ലം കചചാലജി അതജികന തമചാശ 
കലെരത്തജി ലെളജിതമചായജി വജിവരെജിക്കുനതചാണസ കൂത്തജികനറ രെശ്രീതജി.ഈ കലെയജില് ഉപപയചാഗജിക്കുന 

ഒപരെകയചാരു വചാദദല്ലം മജിഴചാവചാണസ.



                                                                                              
                                                                                                                                     അപര്ണ        

പറക്കല ചരളത്രതളലല      
നമാള്വഴളകള്
ബള.സള 1000 മുതല എ.ഡള 2000 വലരയുളള അകമാശയമാത്ര 
ചരളത്രതളലല നമാഴളകക്കല്ലുകള്
1 ബജി.സജി 1000 : ഹചനയജില് പടല്ലം കണ്ടുപജിടെജിച.

2 എ.ഡജി 1250 : പറചാജര പബകണ് എന ഇല്ലംഗശ്രീഷുകചാരെന 
യനവജിമചാനകത്തക്കുറജിചസ എഴുതജി.
3 1485-1500 : ലെജിപയചാനചാരപഡചാ ഡചാവജിഞ്ചജി പറക്കുല്ലം യനങ്ങളുകടെയുല്ലം 
പചാരെചമ്പ്യൂട്ടുകളുകടെയുല്ലം ചജിത്രല്ലം വരെച.

4 1797 : ആനകഡ ജചാകത്വസസ ഗചാരകനറജിന ബലൂണജില് നജിനല്ലം പചാരെചമ്പ്യൂടസ 
ഉപപയചാഗജിചസ തചാകഴയജിറങന ആദദ വദകജിയചായജി.
5 1804 : സര പജചാരജസ കകയയജി ചജിറകുളള ആദദകത്ത വജിമചാനല്ലം 
നജിരമ്മജിച.

6 1896 : സചാമുവല് ലെചാങയജി ആവജികകചാണസ പ്രവരത്തജിക്കുന വജിമചാനത്തുനസ 
രൂപല്ലം നല്കജി.
7 1901 : ലെചാങയജി കപപടചാള്കകചാണസ പ്രവരത്തജിക്കുന വജിമചാനല്ലം നജിരമ്മജിച.

8 1903 : വടെകന കപരെചാലെജിനയജികലെ കജിറ്റജി പഹചാകജില് വചസ ഹററ്റസ 
സപഹചാദരെനമചാര മനുഷദകന വഹജിക്കുനതുല്ലം                     
നജിയനജിക്കുനതുമചായ വജിമചാനല്ലം വജിജയകരെമചായജി പരെശ്രീകജിച.

9 1910 : യൂജശ്രീന എഹലെ ആദദമചായജി വജിമചാനകത്ത കപ്പെലെജില്നജിനസ 
പറപ്പെജിക്കുകയുല്ലം കപ്പെലെജില് തജിരെജിചജിറക്കുകയുല്ലം കചയ.

10 1914 : ഒനചാല്ലം പലെചാകമഹചായുദകചാലെത്തസ കൂടുതല് മജികച വജിമചാനങ്ങള്
ഉണചായജി. വജിമചാനങ്ങള്കസ സത്വയല്ലം നജിയനജികചാന  സചാധജിക്കുന 
ഓപടചാഹപലെറ്റസ സല്ലംവജിധചാനല്ലം അവതരെജിപ്പെജിച.



11 1917 : പൂരണ്ണമചായുല്ലം പലെചാഹത്തജില് തശ്രീരത്ത ആദദകത്ത വജിമചാനമചായ 
ജപങ്കേഴ്സസ കജ 4 പ്രചചാരെത്തജിലെചായജി.
12 1918 : എയര കമയജില് ആരെല്ലംഭജിച.

13 1919 : കടെലെജിനസ കുറുകക വജിമചാനങ്ങള് പറത്തചാന തുടെങ്ങജി 
അപമരെജികന പനവജിയചാണസ ഇതജിനസ തുടെകല്ലം കുറജിചതസ.
14 1919 : ഇല്ലംഗശ്രീഷസ ചചാനലെജിനസ കുറുകക പചാസഞ്ചര സരവശ്രീസുകള് 
അവതരെജിപ്പെജിച.

15 1925 : ഭചാരെല്ലം കുറഞ, കൂടുതല് 
കചാരെദകമമചായ എനജജിനുകള് വജിമചാനങ്ങകള 
കൂടുതല് മജികചതുല്ലം പവഗത ഉള്ളവല്ലം ആകജി.
16 1927 : അറ്റസലെചാനറജികസ സമുദത്തജിനു കുറുകക 
ആദദമചായജി നജിരത്തചാകത ഒറ്റയസ വജിമചാനല്ലം പറത്തജി 
ചചാള്സജിന സസകബരഗസ കറപകചാഡജിട്ടു.

17 1939 :   ആദദകത്ത സജില്ലംഗജില് പറചാപടചാര 
കഹലെജിപകചാപസറ്ററുകള് ഉപപയചാഗത്തജികലെത്തജി.

18 1952 : കചറജിയ എനജജിനുകള് ഉപപയചാഗജിചസ വജിമചാനങ്ങള് നജിരമ്മജികചാനുള്ള ഏരെജിയ 
റൂള് യചാഥചാരഥദമചായജി.
19 1986 :  കവചാപയജര തുടെരചയചായജി ഒനപതു
ദജിവസല്ലംകകചാണസ പലെചാകല്ലം മുഴുവന വലെല്ലംകവച.

20 1996-1998 : നചാസയുല്ലം
അപമരെജികയജികലെയുല്ലം റഷദയജികലെയുല്ലം
പവദചാമയചാന പമഖലെയജികലെ ഗപവഷകരുല്ലം
പചരനസ രെണചാല്ലം തലെമുറ സൂപ്പെര പസചാണജികസ
വജിമചാനങ്ങള് നജിരമ്മജികചാനുള്ള ഗപവഷണങ്ങള്
ആരെല്ലംഭജിച.   



                                                                                 കഗഗോവത്തിനന.ജജീ   

കകേറന 

പകരെളത്തജികലെ കപചാതുവജിദദചാലെയങ്ങളജില് ഐ.ടെജി അധജിഷജിത പ്രവരത്തനങ്ങള്കസ 

പനതൃതത്വല്ലം നല്കുന സരകചാര കമനജിയചാണസ ഹകറ്റസ (പൂരണ്ണനചാമല്ലം:പകരെള 

ഇനഫചാസ്ട്രകസചര ആനഡസ കടെകസ പനചാളജജി പഫചാര എഡച്യുപകഷന). കപചാതുവജിദദചാഭദചാസ 

വകുപ്പെജിനു കജിഴജികലെ ആദദകത്ത സരകചാര കമനജിയചാണജിതസ. 

കപചാതുവജിദദചാഭദചാസവകുപ്പെജികന്റെ ഭചാഗമചായ ഐ.ടെജി@സസ കൂള് പപ്രചാജകസ ആണസ ഹകറ്റസ 

ആയജി മചാറജിയതസ. അടെജിസചാന വജികസന പ്രവരത്തനങ്ങള്കൂടെജി ലെകദമജിടുന ഹകറ്റജികന്റെ 
പ്രവരത്തനപമഖലെ കമനജി രൂപശ്രീകരെണപത്തചാകടെ ഉനതവജിദദചാഭദചാസ പമഖലെയജിപലെക്കുല്ലം 

വദചാപജിപ്പെജിച. നവപകരെള മജിഷന തുടെങ്ങജിയപശഷല്ലം രൂപശ്രീകൃതമചാകുന ആദദകത്ത പ്രപതദക

ഉപദ്ദേശദ കമനജിയുല്ലം 'ഹകറ്റസ' ആണസ. ഒരു കസകന 8 കമനജിയചായചാണസ ഹകറ്റസ രെജജിസര 

കചയജിരെജിക്കുനതസ. 2001 ലെചാണസ ഐടെജി@സസ കൂള് പപ്രചാജകസ രൂപശ്രീകരെജിചതസ. 2005 ല് 
പത്തചാല്ലംകസളചാസജില് ഐടെജി പചാഠദവജിഷയമചായതുല്ലം എഡമ്പ്യൂസചാറ്റസ സല്ലംവജിധചാനവല്ലം 
പബചാഡസബചാനഡസ ഇന്റെരകനറ്റസ

നടെപ്പെചാകജിയതുല്ലം ഐടെജി@സസ കൂളജികന

ശ്രപദയമചാകജി. 2008 

എസസഎസസഎല്സജി പരെശ്രീക
പൂരണമചായുല്ലം



സത്വതനപസചാകഫത്വയറജിപലെക്കുമചാറജി. 

കഹൈലടെകേന സ്കൂള
നവപകരെള മജിഷനു കശ്രീഴജിലള്ള കപചാതുവജിദദചാഭദചാസ സല്ലംരെകണ യജ്ഞത്തജികന്റെ ഭചാഗമചായജി

കപചാതുവജിദദചാലെയങ്ങകള അനരപദശശ്രീയ നജിലെവചാരെത്തജിപലെക്കുയരത്തുനതജിനചായജി 8 മുതല്

12 വകരെയുള്ള സരകചാര/എയസഡഡസ സസ കൂളുകളജികലെ ഏകപദശല്ലം 45000 കചാസസ മുറജികള് 
ഹഹകടെകസ 
നജിലെവചാരെത്തജികലെത്തജിക്കുനതജിനുള്ള 

പദതജിയചാണസ ഹഹകടെകസ സ്കൂള്. ഈ 
പദതജി വഴജി സല്ലംസചാനകത്ത 
കപചാതുവജിദദചാലെയങ്ങളജികലെ ഓപരെചാ 
കചാസസ മുറജിയ്ക്കുല്ലം ഒരു ലെചാപസ പടെചാപല്ലം 

മള്ടശ്രീമശ്രീഡജിയ കപ്രചാജകറുല്ലം ഹവറ്റസ പബചാരഡല്ലം ശബ്ദസല്ലംവജിധചാനവല്ലം വജിതരെണല്ലം കചയല്ലം. 

പ്രവരത്തനങ്ങളുകടെ നജിരവഹണങ്ങളുകടെ ആദദഘടല്ലം ഹപലെറ്റസ പദതജിയചായജി 2016 

കസപസറ്റല്ലംബര മുതല് ആലെപഴ, പുതുകചാടെസ, പകചാഴജിപകചാടെസ പനചാരത്തസ, തളജിപ്പെറമസ 

നജിപയചാജകമണ്ഡലെങ്ങളജില് നടെത്തുകയുണചായജി. ഡജിജജിറ്റല് ഇന്റെറചാകശ്രീവസ പചാഠപുസ്തകല്ലം, 

എലചാ വജിഷയങ്ങളുകടെയുല്ലം പചാഠദപഠനത്തജിനു സഹയചാകമചാകുന ഡജിജജിറ്റല് ഉള്ളടെക 

പശഖരെല്ലം, എലചാവരക്കുല്ലം മുഴുവന സമയപഠനചാനരെശ്രീകല്ലം ഉറപ്പെചാക്കുന സമഗ്രപപചാരടല്, ഇ 

പലെണജിങസ/എല്ലം പലെണജിങസ/പലെണജിങസ മചാപനജസകമന്റെസ സല്ലംവജിധചാനല്ലം, മൂലെദനജിരണയ 
സല്ലംവജിധചാനങ്ങള് തുടെങ്ങജിയവയുല്ലം ഹഹകടെകസ സ്കൂളജികന്റെ ഭചാഗമചായജി 

നടെപ്പെജിലെചാക്കുനവയചാണസ.

ലെത്തിറത്തിൽ കകേറനസന
ഹകറ്റജികന്റെ പനതൃതത്വത്തജിലള്ള പകരെളത്തജികലെ കപചാതുവജിദദചാലെങ്ങളജില് പഠജിക്കുന 

വജിദദചാരതജികള് അല്ലംഗങ്ങളചായുള്ള പദതജിയചാണസ ലെജിറ്റജില് ഹകറ്റസസസ ഐ.ടെജി. കബ്ബുകള്. 

കപചാതുവജിദദചാഭദചാസ സല്ലംരെകണ യജ്ഞത്തജികന്റെ ഭചാഗമചായജി അനജിപമഷന, ഹസബര 

സുരെക, മലെയചാളല്ലം കമമ്പ്യൂടജിങസ, ഹചാരകഡത്വയറുല്ലം ഇലെപകചാണജികല്ലം എനശ്രീ പമഖലെകളജില് 
വജിദദചാരതജികള്കസ പരെജിശശ്രീലെനല്ലം നല്കുനതജിനചായജി ആരെല്ലംഭജിച ഹചായസ സ്കൂള് കുടജിക്കൂടല്ലം 

എന പദതജിയചാണസ പജിനശ്രീടെസ ലെജിറ്റജില് ഹകറ്റസസസ ആയജി മചാറജിയതസ. സ്റ്റുഡന്റെസ പപചാലെശ്രീസസ 



പകഡറ്റസ പദതജിയുകടെ മചാതൃകയജിലെചാണസ ഈ പദതജി നടെപ്പെജിലെചാകജിയജിരെജിക്കുനതസ. 

2018 ജനുവരെജി 22-നസ പകരെളത്തജികന്റെ മുഖദമനജി പജിണറചായജി വജിജയന ലെജിറ്റജില് 

ഹകറ്റസസജികന്റെ സല്ലംസചാന തലെ ഉദസഘചാടെനല്ലം തജിരുവനനപുരെത്തസ നജിരവ്വഹജിച.  

കകേറന ഓപ്പൺ ഓൺകലെൻ കലെണത്തിങന (KOOL)

പകരെളത്തജികലെ അധദചാപകരക്കുല്ലം വജിദദചാരതജികള്ക്കുല്ലം ഓണ്ഹലെനചായജി പരെജിശശ്രീലെനല്ലം 
നല്കുക എന ലെകദപത്തചാകടെ ഹകറ്റസ ആരെല്ലംഭജിച ഓണ്ഹലെന പരെജിശശ്രീലെന 

പപചാരടലെചാണസ ഹകറ്റസ ഓപ്പെണ് ഓണ്ഹലെന പലെണജിങ്ങസ (KOOL). സഹചായക 
ഫയലകളുകടെയുല്ലം വശ്രീഡജിപയചാ പഠന വജിഭവങ്ങളുകടെയുല്ലം സഹചായപത്തചാകടെ നജിശജിത 

കചാലെയളവജിലള്ള പകചാഴ്സുകളചാണസ പപചാരടലെജില് നലജിയജിരെജിക്കുനതസ. കപ്രചാപബഷന 
പൂരത്തശ്രീകരെജിപകണ അധദചാപകരക്കുള്ള പരെജിശശ്രീലെന പരെജിപചാടെജിയചാണസ ആദദ ഘടത്തജില് 

ആരെല്ലംഭജിക്കുനതസ.

                                                                          



                                                                        

                                                                     

                                                                                                                 ജജിഷ്ണു 

ഗൂ  ഗജി  ള്
ഇനറരകനറ്റസ തജിരെചജില്, കവബസ അധജിഷജിത പസവനല്ലം, കവബസഹസറ്റസ പരെസദല്ലം 
എനശ്രീ രെല്ലംഗങ്ങളജില് പ്രവരത്തജിക്കുന അപമരെജികന കമനജിയചാണസ ഗൂഗളള് 
പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം വജിശചാലെമചായ ഇന്റെരകനറ്റസ തജിരെചജില് സല്ലംവജിധചാ നമചാണസ 

ഗൂഗജിള്. അറജിവകള് പശഖരെജിചസ സചാരവ്വ പദശശ്രീയമചായജി ലെഭദമചാക്കുക എനതചാണസ 

ഗൂഗജിളജികന്റെ പ്രഖദചാപജിത ലെകദല്ലം. വജിവജിധ തജിരെചജില് ഉപകരെണങ്ങളജിലൂകടെ ഇരുപതസ 

പകചാടെജിയജില്പ്പെരെല്ലം അപനത്വഷണങ്ങളചാണസ പ്രതജിദജിനല്ലം ഗൂഗജിളജികലെത്തുനതസ. കവബസ 

കസരചസ എന ജജിന മചാത്രമചായജി തുടെകല്ലം കുറജിച ഗൂഗജിളജില് ഇപപ്പെചാള് ചജിത്രങ്ങള്, 

വചാരത്തകള്, വശ്രീഡജിപയചാ, മചാപകള്, ഓണ്ഹലെന വദചാപചാരെല്ലം, ഓണ്ഹലെന 
സല്ലംവചാദല്ലം എനജിങ്ങകന ഇന്റെരകനറ്റജികന്റെ സമസ്ത പമഖലെകളജിലല്ലം അനുബന 

സല്ലംവജിധചാനങ്ങളുണസ. 2005 തുടെകമചായപപ്പെചാപഴക്കുല്ലം 800 പകചാടെജിപയചാളല്ലം കവബസ 
പപജുകളുല്ലം നൂറുപകചാടെജിപയചാളല്ലം കവബസചജിത്രങ്ങളുല്ലം ഗൂഗജിള് തജിരെചജിലകള്കചായജി 
കമകപ്പെടുത്തജിയജിരുന

2015 ഓഗസസ 10 -നസ ഗൂഗജിള് പലെ കമനജികളചായജി വജിഭജജിച. അങ്ങകന 
ആല്ഫകബറ്റസ എനസ പപരെജിട പുതജിയ കമനജിയജികലെ ഉപകമനജിയചായജി 

ഗൂഗജിള്.സുന്ദര പജിഹച ഗൂഗജിളജികന്റെ പുതജിയ സജിഇഒ ആയജി നജിയമജിതനചായജി. മുന 
സജിഇഒ ലെചാറജി പപജസ മചാതൃസചാപനമചായ ആല്ഫകബറ്റസ ഇനപകചാരപ്പെപറഷനസ 

പനതൃതത്വല്ലം നലല്ലം.

                                             

ചരെജിത്രല്ലം



സചാന പഫചാരഡസ സരവ്വകലെചാശചാലെയജികലെ പജി.എചസ.ഡജി. വജിദദചാരതജികളചായജിരുന ലെചാറജി 

പപജസ, കസരജജി ബജിന എനജിവരുകടെ ഗപവഷണ വജിഷയകമന നജിലെയചാണസ ഗൂഗജിള് 

ബശ്രീജചാവചാപല്ലം കചയതസ. 1996 ജനുവരെജിയജിലെചായജിരുന ഇവര ഗപവഷണത്തജിനു 

തുടെകമജിടതസ. കവബസ ഹസറ്റുകളുകടെ സത്വഭചാവത്തജിനനുസരെജിചസ തജിരെയല് കമശ്രീകരെജികചാപമചാ 

എന പരെശ്രീകണമചാണസ ഇവര തുടെകമജിടതസ. അതുവകരെ ഒരെചാള് തജിരെയുന പദല്ലം എത്ര 
തവണ പപജജിലണസ എന പനചാക്കുക മചാത്രമചായജിരുന കവബസ തജിരെയല് 

സല്ലംവജിധചാനങ്ങളുകടെ ഹശലെജി. പലെപപ്പെചാഴുല്ലം പരെസ്പേരെ ബനമജിലചാത്ത ഫലെങ്ങള് ഇത്തരെല്ലം 

തജിരെയലകള് തരുകമനതജില് സല്ലംശയമജില. തങ്ങളുകടെ പുതജിയ തജിരെചജില് 

സല്ലംവജിധചാനത്തജിനസ ബചാകസ റബസ എന പപരെചാണസ ലെചാറജിയുല്ലം കസരജജിയുല്ലം നല്കജിയതസ. 

ബചാകസൿലെജിങ്കുകളജില് നജിനല്ലം കസരചസ ഫലെങ്ങള് കകണത്തജിയജിരുനതജിനചാലെചാണജിതസ. 

പപരെജിനു പജിനജില്
അപ്രതശ്രീകജിതമചായ ഒരു അകരെപ്പെജിശകജില്നജിനല്ലം പജിറവജികയടുത്തതചാണസ ഗൂഗജിള് എന 

പദല്ലം. ഒനജിനു പശഷല്ലം നൂറു പൂജദങ്ങള് വരുന സല്ലംഖദകയ സൂചജിപ്പെജികചാന 
ഉപപയചാഗജിക്കുന ഗൂഗള്എന പദല്ലം
കസരചസ എന ജജികന്റെ
പപരെചാകചാനചായജിരുന സചാപകരുകടെ

ലെകദല്ലം. അപമരെജികന ഗണജിത
ശചാസജ്ഞനചായ എപഡത്വഡസ
കചാസ്നറുകടെ അനനരെവന ഒനപതു
വയസുകചാരെന മജില്ടണ്

ഹസപറചാറ്റയചാണസ 1938 ല്

ആദദമചായജി ഗൂഗള് എന പദല്ലം ഉപപയചാഗജിചതസ. ഗണജിത ശചാസജ്ഞരുകടെ ഇടെയജില് 
പ്രചരെജിചജിരുന ഈ പദല്ലം തകന തങ്ങളുകടെ കസരചസ എന ജജിനു പപരെചായജി നല്കചാല്ലം 

എനചായജിരുന ഗൂഗജിളജികന്റെ പജിറവജിക്കു പജിനജില് പ്രവരത്തജിചവരുകടെ ചജിന. 

എണ്ണജിയചാകലെചാടുങ്ങചാത്ത വജിവരെങ്ങള് ഈ കസരചസ എന ജജിനജില് ലെഭദമചാകുല്ലം എന 

സപന്ദശമചായജിരുന വജിവക. എനചാല് അവര എഴുതജിയതസ 

അകരെപ്പെജിശപകചാകടെയചാകയന മചാത്രല്ലം. അങ്ങകന ഗൂഗളജിനു പകരെല്ലം ഗൂഗജിള് ആയജി  മചാറജി.



                                                              

                                                                                                                                                                                    ഹരെജിഹരെജി

ഇനദയജികലെ വജിപനചാദസഞ്ചചാരെല്ലംഇനദയജികലെ വജിപനചാദസഞ്ചചാരെല്ലം

കതപക ഏഷദയജികലെ ഒരു വലെജിയ രെചാഷ്ട്രമചാണസ ഇനദ എന ഭചാരെതല്ലം . നമ്പ്യൂ 
കഡല്ഹജിയചാണസ  തലെസചാനല്ലം . 1947 ഓഗസസ  15 നു ബജിടശ്രീഷസ  കകചാപളചാണജിയല് 
ഭരെണത്തജില് നജിനസ  സത്വചാതനദല്ലം പനടെജി. ഇനദന ഭരെണഘടെന 22 ഭചാഷകകള 
ഔപദദചാഗജിക ഭചാഷകളചായജി അല്ലംഗശ്രീകരെജിചജിട്ടുണസ.  പചാകജിസ്തചാന, ബല്ലംഗചാപദശസ , ഹചന,

പനപ്പെചാള് മുതലെചായ രെചാജദങ്ങളചാല് ഇനദ ചുറ്റകപ്പെട്ടു കജിടെക്കുന. 

സസംസഗോനങളത്തിലലെ വത്തികനഗോദസഞഗോരസം
    1 ആനഗോപ്രകദശന

    2 ആസഗോസം

    3 ബജീഹൈഗോർ

   4 ലഡലഹള

   5 ഗഗമാവ

   6 ഹളമമാചല പ്രഗദേശഷ

   7 ജമ്മു കമാശശ്മീര്

ആനഗോപ്രകദശന                                            ജമ്മു കേഗോശജീർ

                                         



                                                                                                                        

                                                                        

                                                                                                                                                 അശത്വതജി

പ്രജനനകചാലെമജിതു  ഹമനകപ്പെപണ്ണ... 
പ്രണയകചാലെപ്പെറവകള് നചാല്ലം ഹമനകള്
പ്രജിപയ ! യുഗചാനരെപ്രണയഭചാജനങ്ങളുല്ലം!
ഇണയചായ നചാല്ലം മണജികണജിയചാണു പപചാലല്ലം
ഇണപജിരെജികഞനചാല്   ദുരെനമപത്ര!

 കഞടറ്റുപപചായജിപതചാ കൂടമചായസ ഹമനകള്
പചാടെജിപ്പെറപനചാരു സുവരണ്ണനചാളുകള്!
അനദല്ലംനജിപനചാമപലെ കചാവല്ലം കുളങ്ങളുല്ലം
മനത്വനരെങ്ങളുല്ലംകമത്രമചാറജി?
            തത്തകള് കപയറുമത്രയുല്ലം കപചാത്തുകള്
            തലെയറ്റകതങകള് വജിരെളമപത്ര!

            കണ്ടുവചജിട്ടുണ്ടുലെയചാത്ത കതകങ്ങചാനസ
            മണയജില് നകലചാരു കപചാത്തുമുപണ!

            ഇത്തജിരെജിചള്ളജിയുല്ലം ഹവപകചാലമുകണങ്കേജി-
            കലെചാത്തജിടുല്ലം കമത്തയചാകപ്പെചാത്തജിനുള്ളജില്        
            പജിപന പ്രണയമചായണ്ഡ നജിപകപമചാ-

           യ ടെയജിരുപത്തചാമനക്കുഞ്ഞുങ്ങകളചാകത്തചാരു

     ആകചാശപത്തചാണജി തുഴഞ്ഞുപപചാകചാല്ലം!!!!....            



                                                                                                     

                                                                                                          ലജയനസൻ

കഫേസന ബുകന
സത്വകചാരെദ ഉടെമസതയജില് ഉള്ള ഒരു പസചാഷദല് കനറ്റസ വരകജില്ലംഗസ 

കവബസ ഹസറ്റചാണസ ഗഫേസഷ ബുക്കഷ 2004 ല് ആരെല്ലംഭജിച പഫസസ ബുകസ 2015 

ആഗസസ വകരെയുള്ള കണകനുസരെജിച 118 പകചാടെജി ഉപപയചാകചാകളുള്ള 

ഹസറ്റചാണസ. ഓപരെചാ ഉപപയചാകചാവജിനുല്ലം ശരെചാശരെജി 130 സുഹൃത്തുകള് 

വശ്രീതമുണസ. പഫസസ ബുകജികന്റെ ഉപപയചാകചാകളജില് 70 ശതമചാനവല്ലം 

അപമരെജികകസ പുറത്തചാണസ.ഹചാരവചാരഡസ സരവ്വകലെചാശചാലെ 

വജിദദചാരതജികള് ആയ മചാരകസ സകരബരഗല്ലം, ദസജിന പമചാകസചാവജിതല്ലം, 

കജിസസ ഹച്യുസുല്ലം പചരനചാണസ  ഈ കവബസഹസറ്റസ ആരെല്ലംഭജിചതസ . 

ഇനസ പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം വലെജിയ ധനജികരെജില് ഒരെചാള് കൂടെജിയചാണസ 

മചാരകസ സകരബരഗസ. പഫസസ ബുകജികന്റെ വളരച 

അമരെപ്പെജിക്കുനതചായജിരുന. ഇനസ പഫസസ ബുകജികന്റെ ചുവടു പജിടെജിചസ 

ധചാരെചാളല്ലം പസചാഷദല് കനറ്റത്വരകജില്ലംഗസ ഹസറ്റുകള് ഉണസ. ഗൂഗജിളജികന്റെ ഗൂഗജിള് 

പ്ലസസ ആണസ ഒരു ഉദചാഹരെണല്ലം.എങ്കേജിലല്ലം 2004- ല് ആരെല്ലംഭജിച 

പഫസസ ബുകസ തകനയചാണസ ഇനസ പലെചാകത്തജില് ഒനചാമതസ.ടെത്വജിറ്റര

,ലെജിങ്കേസഡസഇന എനജിവ രെണ്ടുല്ലം മൂനല്ലം സചാനത്തസ നജിലെനജില്കുന



ഇനന്ത്യയത്തിൽ
ഗൂഗളള് കഴളഞമാല ഗലമാകതഷ ഏറ്റവശം കൂടുതല ആള്ക്കമാര് 

ഉപഗയമാഗളക്കുന്ന സസറ്റഷ ആണഷ ഗഫേസഷ ബുക്കഷ. ഇനകയളല ഇതളനഷ മൂന്നമാശം' 

സമാനമമാണുള്ളതഷ.ഇനകയളലല ഗസമാഷകല ലനറ്ററ്റ്വര്ക്കളശംഗഷ 
ഉപഗയമാകമാക്കള്ക്കഷ സറ്റ്വനശം ഭമാഷയളല തലന്ന ആശയവളനളമയശം 
നടതമാനുള്ള സശംവളധമാനവമമായമാണഷ ഗഫേസഷ ബുക്കഷ ഇനകയളല 

രശംഗലതതളയളരളക്കുന്നതഷ. ഇനകന് ഭമാഷകളമായ  ഹളനള, പഞമാബള, 

ബശംഗമാളള, ലതലുങഷ, തമളഴഷ, മലയമാളശം തുടങളയ ഭമാഷകളളലുശം ഗഫേസഷ ബുക്കളല 

ആശയവളനളമയശം നടതമാശം.

മഗോർകന സകർബർഗന
ഒരു അപമരെജികന കമമ്പ്യൂടര 
വദവസചായജിയചാണസ  മമാര്ക്കഷ ഏലളയറ്റഷ 

സക്കര്ബര്ഗഷ . ഇപപ്പെചാള് പഫസസ ബുകസ 
എന പസചാഷദല് കനറ്റത്വരകജില്ലംഗസ 
കവബസ ഹസറ്റജികന്റെ സജി.ഇ. ഒ.ആണസ  
സകരബരഗസ.ഹചാര വചാഡജില് 
പഠജിക്കുന സമയത്തചാണസ  ആനഡ്രൂ 

മകസ കകചാള്ളല്ലം, ഡസജിന കമചാപസചാ വജിറ്റസസസ, കജിസസ ഹഗസ ഹസസ 
എനജിവരുമചായജി പചര നചാണസ  സകര ബരഗസ പഫസസ ബുകസ എന 
പസചാഷദല് കനറ്റത്വരകജില്ലംഗസ കവബസ ഹസറ്റസ തുടെങ്ങജിയതസ.പഫസസ ബുകസ 
സല്ലംഘല്ലം പജിനശ്രീടെസ അവരുകടെ പസവനല്ലം പദശവദചാപകമചായജി മറ്റു 
കചാമസുകളജിപലെക്കുല്ലം വദചാപജിപ്പെജിച. പഫചാര ബസ സസ മചാസജികയുകടെ 
കണക്കുകള് പ്രകചാരെല്ലം സത്വപ്രയത്നത്തജിലൂകടെ പകചാടെശ്രീശത്വരെനചായ 
പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം പ്രചായല്ലം കുറഞ വദകജിയചാണസ  സകരബരഗസ



                                                                                      അഭജിപഷകസ
                                                                   

ശഗോസജീയ നഗോമങള
ഫേലങള്                                       ശമാസ്ത്രനമാമങള്

ആപളള്                                        ഹപറസസ മചാലെജിസസ
വമാഴപഴശം                                       മൂസ പചാരെചാഡജിസജികല്ലം 
ഞമാവലപഴശം                                 വചാകജിനജിയല്ലം സയപനചാപകചാസസ 
കമാരറ്റഷ                                          ഡവചാസസ കപരെചാട 
കശുവണള                                     അനചാകചാരെസഡജിയല്ലം ഓസജികഡനകഡല് 

മൃഗങള്

ഹടെഗര                                         പചാനറ ഹടെഗ്രജിസസ
സജില്ലംഹല്ലം                                        പചാനറ ലെജിപയചാ
ആന                                            എലെജിഫസസ മചാകജിമസസ
പശു                                             പബചാസസ പടെചാറസസ
പൂച                                              കഫലെജിസസ   കഡചാമസസററജികസസ

പകളകള്

മയജില്                                           പചാപവചാ കജിസചാറ്റസസ
കചാക                                            പകചാരവസസ സസകപ്ലനഡനസസ
പ്രചാവസ                                            കകചാളല്ലംബ ലെജിവജി
ഹമന                                           ആപസ്ട്രചാപതചാകറസസ ഹടസജിസസ 
തത്ത                                            കഫപയചാഹണപഡ ഹസടജിപകചാപഫചാമസസ 

          



                                                                                                            അഭത്തിരഗോമത്തി          

ഫത്തിപനകേഗോർടന
ബചാല്ലംഗ്ലൂര ആസചാനമചാകജി പ്രവരത്തജിക്കുന
ഇനദയജികലെ ഇ പഷചാപ്പെജില്ലംഗസ രെല്ലംഗകത്ത ഒരു പ്രമുഖ
ഓണ്ഹലെന റശ്രീകടയജിലെറചാണസ ഫജിപസകചാരടസ. 
സചജിന കബനസചാല്, ബജിനജി കബനസചാല്
എനജിവര പചരനസ 2007-ലെചാണുസ ഫജിപ്പെസകചാരടസ
പ്രവരത്തനല്ലം ആരെല്ലംഭജിചതസ. 

ചരത്തിതസം
ഡല്ഹജി ഐ ഐടെജി യജികലെ സഹപചാഠജികളചായ സചജിന കബനസചാലല്ലം ബജിനജി 
ബനസചാലല്ലം ആമപസചാണ് പഡചാടസ പകചാല്ലം എന ഓണ്ഹലെന വജില്പനശചാലെയജില് പജചാലെജി 

കചയപവ ആണസ സമചാനമചായ ഒരു ഇനദന സല്ലംരെല്ലംഭകത്ത പറ്റജി ആപലെചാചജിക്കുനതുല്ലം 2007

ല് ഫജിപ്പെസകചാരടജിനസ തുടെകല്ലം കുറജിക്കുനതുല്ലം. കവബസ നജിരെശ്രീകകരെചായ അലെൿസചാ പഡചാടസ 
പകചാമജികന്റെ റചാങ്കേജില്ലംഗസ പ്രകചാരെല്ലം ഓണ്ഹലെന പഷചാപ്പെജിങ്ങജില് ഏറ്റവല്ലം കൂടുതല് 

സന്ദരശജിക്കുന രെണചാമകത്ത കവബസഹസറ്റചാണസ ഫജിപസകചാരടസ. 4500 പപര 27 

നഗരെങ്ങളജികലെ ബചാകസ ഓഫശ്രീസുകളജിലെചായജി                                                       

പണജികയടുക്കുനണസ. പുസ്തകങ്ങളുകടെ മചാത്രല്ലം കണകകടുത്തചാല് 1.15 പകചാടെജി ഹടെറ്റജിലകള്

, 80 ലെകല്ലം സന്ദരശകര ദജിനവല്ലം 30,000 വജില്പനകള്. 

ലലെറന സന കബ ഏലറടുകൽ
തങ്ങളുകടെ പ്രധചാന എതജിരെചാളജികളചായജിരുന കലെറ്റസ സസ ഹബകയ ഫജിപ്പെസകചാരടസ 2012 

കഫബ്രുവരെജിയജില് ഏകറ്റടുത്തജിരുന. 100-125 പകചാടെജി രൂപയുകടെ ഇടെപചാടെചായജിരെജിക്കുല്ലം 

ഇകതനചാണസ കരുതകപ്പെടുനതസ. ഹകമചാറ്റ തുകകയ സല്ലംബനജിചസ ഇരുകമനജികളുല്ലം 

വജിശദശ്രീകരെണകമചാനല്ലം നല്കജിയജിടജില. 350 ഓളല്ലം ജശ്രീവനകചാരെചാണസ 

കലെറ്റസ സസ ഹബയജിലള്ളതസ. ഇവര തുടെരനല്ലം കമനജിക്കു പവണജി പ്രവരത്തജിക്കുല്ലം.



                                                              

                                          ശജീരഗോജന     

കബജൂസന (ആപ്പന)
ഇനദയജികലെ വജിദദചാഭദചാസ സല്ലംബനജിയചായ 
മത്സരെപരെശ്രീകകള്കസ പവണജി തയചാകറടുക്കുന 
ഉപദദചാഗചാരഥജികള്കസ പവണജിയുള്ള ഒരു കമചാഹബല് 
ആപ്ലജിപകഷനചാണസ സബജൂസഷ ആപഷ'. ബചാല്ലംഗ്ലൂര 
പകന്ദ്രമചാകജി പ്രവരത്തജിക്കുന ഒരു സചാരടസ അപ്പെസ 
സല്ലംരെല്ലംഭമചാണസ സബജൂസഷ. പ്രധചാനമചായുല്ലം 4 മുതല് 12 
വകരെ കചാസജില് പഠജിക്കുന കുടജികള്കസ പവണജിയുള്ള 
പകചാഴ്സുകള് ഓണ്ഹലെന ആയജി പഠജിപ്പെജിക്കുന ഒരു 
കമചാഹബല് ആപ്പെസ ആണസ ഇതസ. പഫസസബുകസ സജി ഈ
ഓ ആയ മചാരകസ സുകരബരഗജികന്റെ മകളുകടെ 
പപരെജിലള്ള ചചാരെജിറ്റജിയചായ ചചാനസസ സുകരബരഗസ 
കഫൗപണഷന ഈ സല്ലംരെഭത്തജിപലെകസ പണല്ലം 
നജിപകപജിചജിട്ടുണസ. കണ്ണൂര സത്വപദശജിയചായ ഹബജു 
രെവശ്രീന്ദ്രനചാണസ ഈ ആപ്പെജികന്റെ സചാപകന.



 
                                                                                                                           നൗഫല്

       കുമമാരനമാശമാന്
മലെയചാളകവജിതയുകടെ കചാല്പനജിക വസനത്തജിനു തുടെകല്ലം കുറജിച കവജിയചാണസ 

എന്. കുമമാരനമാശമാന് (ഏപ്രജില് 12, 1873 - 

ജനുവരെജി 16, 1924). ആശചാകന്റെ കൃതജികള് 
പകരെളശ്രീയ സചാമൂഹജികജശ്രീവജിതത്തജില് വമജിച 
പരെജിവരത്തനങ്ങള് വരുത്തുവചാന 
സഹചായകമചായജി. ആധുനജിക 
കവജിത്രയത്തജികലെചാരെചാളുമചാണസ കുമചാരെനചാശചാന. 

ആശയ ഗല്ലംഭശ്രീരെന, പസ്നഹ ഗചായകന എനജിവ 
അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ വജിപശഷണങ്ങളചാണസ. 

 
ജനനല്ലം, ബചാലെദല്ലം
1873 ഏപ്രജില് 12-നസ  ചജിറയജിനകശ്രീഴസ 
തചാലൂകജില് അഞ്ചുകതങ്ങസ
ഗ്രചാമപഞ്ചചായത്തജില് കചായജികരെ
ഗ്രചാമത്തജികലെ കതചാമ്മനവജിളചാകല്ലം

വശ്രീടജിലെചാണസ  ആശചാന ജനജിചതസ . അച്ഛന
നചാരെചായണന കപരുങ്ങചാടെജി മലെയചാളത്തജിലല്ലം തമജിഴജിലല്ലം 

നജിപുണനചായജിരുന.അപദ്ദേഹല്ലം ഈഴവസമുദചായത്തജികലെ ഒരു 

പ്രമുഖനചായജിരുന. പ്രധചാന കതചാഴജില് കചവടെമചായജിരുനകവങ്കേജിലല്ലം 
അപദ്ദേഹല്ലം നചാട്ടുകചാരെദങ്ങളജിലല്ലം ശ്രദ പതജിപ്പെജിക്കുകയുല്ലം മലെയചാളത്തജില് 



കശ്രീരത്തനങ്ങള് രെചജിക്കുകയുല്ലം അവ മപനചാഹരെമചായജി ആലെപജിക്കുകയുല്ലം 

കചയമചായജിരുന. അമ്മ കചാളജിയമ്മ തജികകഞചാരു ഈശത്വരെഭകയചായ 

കുടുല്ലംബജിനജിയചായജിരുന. പുരെചാപണതജിഹചാസങ്ങളജികലെചാകക അവരകസ 

തജികഞ അവഗചാഹമുണചായജിരുന. കചറുപ്പെത്തജില് വലചാത്ത 

കുസൃതജിയചായജിരുന കുമചാരു. കുമചാരുവജികന അടെകജി നജിരത്തചാന അമ്മയുകടെ 

കപചാടെജിഹകയചായജിരുന പുരെചാണകഥ പറയല്. അച്ഛന ആലെപജിക്കുന 

കശ്രീരത്തനങ്ങള് പകടസ കുമചാരു ലെയജിചജിരെജിക്കുമചായജിരുന. അച്ഛകന പപചാകലെ 
വലതചാകുപമചാള് തചാനുല്ലം കവജിതകള് എഴുതുകമനസ കകചാച കുമചാരു 

പറയുമചായജിരുന. ഒമതു മകളുള്ള കുടുല്ലംബത്തജികലെ രെണചാമകത്ത 

മകനചായജിരുന കുമചാരെന. കുമചാരുവജിനു കഥകളജിയജിലല്ലം ശചാസശ്രീയ 

സല്ലംഗശ്രീതത്തജിലല്ലം ഉള്ള തചാല്പരെദല്ലം അച്ഛനജില് നജിന ലെഭജിചതചാണസ. 
കുമചാരുവജിനു ബചാലെദകചാലെത്തസ  പലെവജിധ അസുഖങ്ങള് വനസ കജിടെപ്പെജിലെചാവക 

പതജിവചായജിരുന. അങ്ങകന ഇരെജികക കുമചാരെകന്റെ പതജികനടചാമകത്ത 

വയസജില് അസുഖല്ലം ബചാധജിചസ  കജിടെപ്പെജിലെചായജിരുന അവസരെത്തജില് , 

കുമചാരുവജികന്റെ അച്ഛകന്റെ കണപ്രകചാരെല്ലം, ശ്രശ്രീനചാരെചായണഗരു വശ്രീടജില് 

വരുകയുല്ലം കുമചാരുവജികന കൂടജികകചാണസ പപചാവകയുല്ലം കചയ. പഗചാവജിന്ദന 
ആശചാകന്റെ കശ്രീഴജില് പയചാഗയുല്ലം തചാനജികവല്ലം ആഭദസജിചസ വകത്തുള്ള ഒരു 
മുരുകന പകത്രത്തജില് കഴജിയുപമചാള് കുമചാരുവജിനു കവജിത എഴുത്തസ ഒരു 

കമല്ലം ആയജി രൂപകപ്പെടജിരുന. 



                                                                                                 

                                                                                                              സയനദ

വത്തികത്തിപജീഡത്തിയ
എലചാ ഭചാഷകളജിലല്ലം സത്വതനവല്ലം സമ്പൂരണവമചായ വജിജ്ഞചാനപകചാശല്ലം 

നജിരമ്മജിക്കുവചാനുള്ള ഒരു കൂടചായ സല്ലംരെല്ലംഭമചാണസ വളക്കളപശ്മീഡളയ . ലെചാപഭച്ഛയജിലചാകത 
പ്രവരത്തജിക്കുന വജികജിമശ്രീഡജിയ ഫൗപണഷകന്റെ പജിന്തുണപയചാകടെയചാണസ ഈ 

പദതജി പ്രവരത്തജിക്കുനതസ. വജികജിപശ്രീഡജിയയജികലെ ഉള്ളടെകല്ലം ഗ്നൂ സത്വതന 
പ്രസജിദശ്രീകരെണചാനുമതജി പ്രകചാരെല്ലം ലെഭദമചായതജിനചാല് എപപ്പെചാഴുല്ലം സത്വതനവല്ലം 

സൗജനദവല്ലം ആയജിരെജിക്കുല്ലം. എങ്കേജിലല്ലം ചജിലെ പതജിപകളജില് സത്വതനമലചാത്ത 

ഉള്ളടെകവല്ലം നജിലെവജിലണസ. വജികജിപശ്രീഡജിയ എന പപരെസ, വജികജി, 

എനഹസപകചാപശ്രീഡജിയ എനശ്രീ പദങ്ങളുകടെ ഒരു മജിശ്രശബ്ദമചാണസ. 

പലെചാകല്ലം മുഴുവനുല്ലം വദചാപജിച കജിടെക്കുന സനദ പസവന തല്പരെരെചായ 
ഉപപയചാകചാകള് സഹകരെണപത്തചാകടെ പ്രവരത്തജിചചാണസ വജികജിപശ്രീഡജിയയജില് 

പലെഖനങ്ങള് എഴുതുനതസ . പലെഖനല്ലം എഴുതുവചാനുല്ലം, മജികവചാറുല്ലം എലചാ പലെഖനങ്ങളുല്ലം 
തജിരുത്തജി എഴുതുവചാനുല്ലം ഏവരക്കുല്ലം സത്വചാതനദവല്ലം സൗകരെദവല്ലം വജികജിപശ്രീഡജിയ 

അനുവദജിക്കുനണസ. 

ജജിമ്മജി കവയജില് സസ, ലെചാറജി സചാങര എനജിവര 2001 ജനുവരെജി 15 നചാണസ  

വജികജിപശ്രീഡജിയ പദതജികസ തുടെകല്ലംകുറജിചതസ . വജിദഗ്ദ്ധന്മചാര പലെഖനങ്ങകളഴുതജിയ 
നൂപശ്രീഡജിയ എന കവബസ  വജിജ്ഞചാനപകചാശത്തജികന്റെ പൂരെകസല്ലംവജിധചാനമചായചാണസ  

വജികജിപശ്രീഡജിയ ആരെല്ലംഭജിചതസ . ജനകശ്രീയ പങ്കേചാളജിത്തത്തജിലൂകടെ 

മചാതൃകവബസ ഹസറ്റജികനകചാള് പ്രശസ്തജി ഹകവരെജികചാന വജികജിപശ്രീഡജിയയസ സചാധജിച.

ഇനസ ഇന്റെരകനറ്റജില് ഏറ്റവല്ലം പ്രശസ്തമചായ കപചാതു-അവലെല്ലംബ ഉദദമമചായജി 

വജികജിപശ്രീഡജിയ കണകചാകകപ്പെടുന.വജികജിപസചാഫസ റ്റസ കവയര എന 

സല്ലംവജിധചാനമചാണസ  ഈ സത്വതനവജിജ്ഞചാനപകചാശത്തജികന്റെ അടെജിസചാനല്ലം. 



292 ഭചാഷകളജില് വജികജിപശ്രീഡജിയയുകടെ പതജിപകളുണസ . 5,141,684 ല് അധജികല്ലം 

പലെഖനങ്ങളുള്ള ഇല്ലംഗശ്രീഷസ  പതജിപ്പെചാണസ   ഈ സല്ലംരെല്ലംഭത്തജികന്റെ പതചാകവചാഹക. 

മലെയചാളമടെകല്ലം 20 ഇനദനഭചാഷകളജിലല്ലം വജികജിപശ്രീഡജിയ പ്രവരത്തജിക്കുന. 

വത്തികത്തിപജീഡത്തിയ എലനഗോലകയഗോണന
/  എലനഗോലകയല
വജികജിപശ്രീഡജിയ ഒരു ഓണ് ഹലെന വജിജ്ഞചാനപകചാശമചാണസ. അറജിവ പങ്കു കവയചാനുല്ലം, 

ഉയരന ഗണപമന്മയുള്ള വജിജ്ഞചാനപകചാശല്ലം

സൃഷ്ടജികണകമനസ ആഗ്രഹജിക്കുകയുല്ലം, 

പരെസ്പേരെബഹുമചാനവല്ലം, വജിജ്ഞചാനതൃഷ്ണയുമുള്ള

ഓണ്ഹലെന സമൂഹമചാണസ വജികജിപശ്രീഡജിയയുകടെ ശകജി. 
അതുകകചാകണചാകക തകന വജികജിപശ്രീഡജിയ

ചജിലെപമഖലെകകള പ്രതജിനജിധചാനല്ലം കചയനജില. 

1. വജികജിപശ്രീഡജിയ കടെലെചാസസ

വജിജ്ഞചാനപകചാശമല. അതു കകചാണ്ടു തകന

ഒരു കടെലെചാസസ വജിജ്ഞചാനപകചാശല്ലം പപചാകലെ ഇതജിനു പതജിപകപളചാ ഒനമജില. 

2. ഓണ്ഹലെന വജിജ്ഞചാനപകചാശല്ലം
ആയതുകകചാണസ തകന
വജികജിപശ്രീഡജിയയജില് വജിഷയങ്ങളുകടെ
എണ്ണത്തജില് ഒരെജികലല്ലം അവസചാനല്ലം

ഉണചാവചാന പചാടെജില. ഒരു പലെഖനത്തജികന്റെ
വലെജിപ്പെല്ലം വളകരെയധജികല്ലം
ആവകയചാകണങ്കേജില് ആ പലെഖനല്ലം
വജിഷയചാധജിഷജിതമചായജി

വജിഭജജിപകണജിവരുല്ലം. ഒരു പലെഖനല്ലം



കചാരെണങ്ങളജിലചാകത വജിഭജജികചാകമനസ ഇതുകകചാണസ അരതമചാപകണതജില. 

3. വജിവരെങ്ങള് ആയജി എനതുകകചാണ്ടുമചാത്രല്ലം വജികജിപശ്രീഡജിയ ചജിലെ കചാരെദങ്ങള് 

പ്രസജിദശ്രീകരെജികജില. 100% ശരെജിയചായ കചാരെദങ്ങള് എനതജിലപരെജി 

വജിജ്ഞചാനപകചാശസത്വഭചാവമുള്ള കചാരെദങ്ങളചാണസ വജികജിപശ്രീഡജിയകനുപയചാജദല്ലം. 

4. വജികജിപശ്രീഡജിയ ചജിലെപപ്പെചാള് ചജിലെ വചായനകചാരകസ ആപകപകരെപമചാ 

വ്രണകപ്പെടുത്തുനപതചാ ആയ കചാരെദങ്ങള് ഉള്കകചാള്ളചാനജിടെയുണസ. 
വജികജിപശ്രീഡജിയ ആരക്കുപവണകമങ്കേജിലല്ലം തജിരുത്തുവചാന പചാകത്തജില് 
സത്വതനമചായതുകകചാണസ ഒരു പലെഖനത്തജികന്റെയുല്ലം ഉള്ളടെകകത്ത കുറജിചസ ഉറപ 

പറയചാന വജികജിപശ്രീഡജിയകചാവജില. 

5. വജികജിപശ്രീഡജിയ സത്വതനവല്ലം ഏവരക്കുമചായജി തുറനജിടജിട്ടുള്ളതുമചാണസ. എനചാല് 
അതജികന്റെ ഘടെന സത്വതനവല്ലം സരെളവമചായ വജിജ്ഞചാനപകചാശല്ലം എന 

നജിലെയജിലള്ളതചാണസ. 

6. വജികജിപശ്രീഡജിയയജികലെ വജിവരെങ്ങള് ഗ്നു ഫശ്രീ പഡചാകച്യുകമപന്റെഷന അനുമതജി 

അനുസരെജിചസ എവജിപടെയുല്ലം സത്വതനമചായജി ഉപപയചാഗജികചാല്ലം. വജിവരെങ്ങള് 
ആരക്കുല്ലം സത്വനമല എന ആശയത്തജിലെചാണസ വജികജിപശ്രീഡജിയ 

പടുത്തുയരത്തജിയജിരെജിക്കുനതു തകന. വജികജിപശ്രീഡജിയയജില് വജിവരെങ്ങള് 

ആയുള്ള എന്തു തകനയുല്ലം പചരകചാല്ലം. അതുകകചാണസ വജികജിപശ്രീഡജിയയജികലെ 

വജിവരെങ്ങള്കസ പരെജിധജിയജില. 

7. അതുപപചാകലെ തകന ഒരു പലെഖനല്ലം അപനകര തജിരുത്തുനതുമൂലെല്ലം 

ഗണനജിലെവചാ രെത്തജില് ഉറപ പറയചാന വജികജിപശ്രീഡജിയകചാവജില.പലെഖനല്ലം 
നശജിപ്പെജികചാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടെകചാറുകണങ്കേജിലല്ലം അതസ വളകരെ കപകടന 

തകന ശരെജിയചാകചാറുമുണസ. 

8. വജികജിപശ്രീഡജിയയജില് തജിരുത്തുനതുമൂലെല്ലം പലെഖകരകസ അവരുകടെ അറജിവ 

വരദജിക്കുല്ലം എനകതചാഴജിചസ പവകറ എകനങ്കേജിലല്ലം ഗണമുണചാകചാനജിടെയജില. 

പബചാഗകകള പപചാകലെപയചാ, പത്രങ്ങളജില് പലെഖനകമഴുതുനതു പപചാകലെപയചാ 

വജികജിപശ്രീഡജിയയജില് പലെഖനകമഴുതചാറജില.



                                                                                                                        

                                                                                              ആകചാശസ

സഗോചച ഓഫേന യൂണത്തിറത്തി
ഗജറചാത്തജില് സജിതജികചയന സരദചാര വലഭചായസ പപടലെജികന്റെ സചാരെക പ്രതജിമയചാണസ 

സമാചച്യൂ ഓഫേഷ 
യൂണളറ്റള. 
പലെചാകത്തജികലെ 
ഏറ്റവല്ലം 
ഉയരെപമറജിയ 
പ്രതജിമ ഇപതചാകടെ 
ഇനദയുകടെ 
ഉരുക്കുമനുഷദന 
സരദചാര വലഭചായസ 
പപടലെജിനപറതചായജി
. സചാചമ്പ്യൂ ഓഫസ 

യൂണജിറ്റജി എനസ വജിപശഷജിപ്പെജിക്കുന പപടല് പ്രതജിമ പ്രധചാമനജി നപരെന്ദ്രപമചാദജി 2018 

ഒപകചാബര 31 നു രെചാജദത്തജിനചായജി സമരപ്പെജിച. ഇപതചാകടെ പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം വലെജിയ 
പ്രതജിമയചായ ഹചനയജികലെ സസപ്രജില്ലംഗസ കടെല്ലംപജിള് ബുദകയ പപടല് പ്രതജിമ പജിനജിലെചാകജി. 
ഗജറചാത്തജികലെ സരദചാര സപരെചാവര അണകകടജികലെ ജലെചാശയമധദത്തജിലെചായുള്ള സചാധ 

കബറ്റസ എന ദത്വശ്രീപജിലെചാണസ ഇതജികന്റെ സചാനല്ലം.സരദചാര സപരെചാവര ഡചാമജില്നജിനസ 3.321 

കജിപലെചാമശ്രീറ്റര അകകലെയചാണസ ഇതസ സജിതജി കചയനതസ.597 അടെജി ഉയരെത്തജിലെചാണസ  
പപടല് പ്രതജിമ നജിരമ്മജിചജിരെജിക്കുനതസ. 128 മശ്രീറ്ററചാണസ 2008 ല് പൂരത്തജിയചാകജിയ 
സസപ്രജില്ലംഗസ കടെല്ലംബജിള് ബുദയുകടെ ഉയരെല്ലം. നമ്പ്യൂപയചാരകജികലെ സചാചമ്പ്യൂ ഓഫസ ലെജിബരടജിയുകടെ 
ഇരെടജി ഉയരെവല്ലം സരദചാര പപടലെജിനകറ പ്രതജിമയുകടെ സവജിപശഷതയചാണസ. 93 മശ്രീറ്ററചാണസ 
സചാചമ്പ്യൂ ഓഫസ ലെജിബരടജിയുകടെ ഉയരെല്ലം . എനചാല് മുല്ലംഹബയജില് സചാപജികചാനജിരെജിക്കുന 
ഛത്രപതജി ശജിവജജി പ്രതജിമയസ പപടല് പ്രതജിമപയകചാള് ഉയരെമുണചാകുകമനചാണസ സൂചന. 

212 മശ്രീറ്റര ഉയരെമുള്ള പ്രതജിമ 2021 ഓകടെ പൂരത്തജിയചാകുകമനചാണസ കരുതുനതസ. 
കുതജിരെപറത്തസ വചാളുപമനജിയജിരെജിക്കുന തരെത്തജിലള്ള ശജിവജജിയുകടെ പ്രതജിമയചാകുല്ലം 
മുല്ലംഹബയജികലെ കടെത്തശ്രീരെത്തസ സചാപജിക്കുക. പരെജിസജിതജി പ്രവരത്തകരുകടെ എതജിരപല്ലം 
മത്സദ ബനനത്തജിനസ തടെസമചാകുകമന വജിലെയജിരുത്തലല്ലം കചാരെണല്ലം ശജിവജജി പ്രതജിമയുകടെ 
നജിരമ്മചാണല്ലം ഹവകുകയചാണസ. 



നത്തിർമഗോണസം
2010 ഒപകചാബര 7 നചാണസ ഈ പദതജി ആദദമചായജി പ്രഖദചാപജിചതസ. 
തചാകഴനജിനല്ലം ഈ പ്രതജിമയുകടെ ആകക ഉയരെല്ലം 240 മശ്രീറ്റര ആണസ. ഇതജില് 
182 മശ്രീറ്ററചാണസ പപടല് ശജില്പത്തജികന്റെ ഉയരെല്ലം. ഉരുക്കുകകചാണ്ടുള്ള 
ഘടെനയജില് പ്രബലെജിത സജിമറ്റസ പകചാണ്കശ്രീറ്റസ ഉപപയചാഗജിചചാണസ പ്രതജിമ 
നജിരമ്മജിക്കുനതസ. പുറകമ കവങ്കേലെല്ലംകകചാണസ കപചാതജിഞജിരെജിക്കുല്ലം. 
നചാലെസ വരഷങ്ങള് കകചാണചാണസ ഈ ഭശ്രീമചാകചാരെ ശജില്പത്തജികന്റെ നജിരമ്മചാണല്ലം 
പൂരത്തശ്രീകരെജിചതസ . 2989 പകചാടെജി ഇനദന രൂപയചാണസ.ഈ പദതജിയചായജി 
വന ചജിലെവസ. കപചാതു-സത്വകചാരെദ പങ്കേചാളജിത്തത്തജിലകടെയചാണസ ഈ പദതജി 
യചാഥചാരതദമചാക്കുനതസ. 2012-13 സചാമത്തജിക വരഷത്തജികലെ 
ബഡസജറ്റജില് ഗജറചാത്തസ സരകചാര ഇതജിനചായജി 100 പകചാടെജിരൂപ 
അനുവദജിചജിരുന. ശജില്പത്തജികന്റെ രൂപകല്പന നജിരവ്വഹജിചതസ പ്രമുഖ ശജില്പജി 
റചാല്ലം വജി സുതര ആണസ .സരദചാര സപരെചാവര നരമ്മദചാ നജിഗല്ലം ലെജിമജിറ്റഡല്ലം 
ലെചാരസന ആനഡസ ടൂപബചാ നജിരമ്മചാണ കമനജിയുല്ലം പചരനചാണസ 
നജിരമ്മചാണല്ലം പൂരത്തജിയചാകജിയതസ. 2013 ല് ആരെല്ലംഭജിച കവങ്കേലെ 
പ്രതജിമയുകടെ നജിരമ്മചാണത്തജിനസ ഹചനയജില്നജിനസ നൂറുകണകജിനസ 
വജിദഗസധ കതചാഴജിലെചാളജികകളയുല്ലം അധജികൃതര എത്തജിച. 33,000 ടെണ് ഉരുകസ
ഉപപയചാഗജിചചാണസ ഈ ഭശ്രീമചാകചാരെ പ്രതജിമ തശ്രീരത്തതസ .

https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=Public%E2%80%93private_partnership&action=edit&redlink=1


                                                                     

                                                                                              പഗചാവജിന്ദസ

പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത ഗ്രന്ഥശചാലെ
പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത ഗ്രന്ഥശചാലെ?

ഉത്തരെല്ലം : തജിരുവനനപുരെല്ലം പബജികസ ഹലെബറജി

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത ലെകണയുകമചായ

പനചാവല്?

ഉത്തരെല്ലം : ഇന്ദുപലെഖ

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത ഡശ്രീസല് ഹവദച്യുത

പദതജി?

ഉത്തരെല്ലം : ബഹ്മപുരെല്ലം

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജില്നജിനസ ഇനദയുകടെ പകന്ദ്രകചാബജിനറ്റജികലെത്തജിയ ആദദകത്ത മലെയചാളജി?

ഉത്തരെല്ലം : പഡചാ. പജചാണ് മത്തചായജി

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത മലെയചാളജി കരദ്ദേജിനചാള്?

ഉത്തരെല്ലം : കരദ്ദേജിനചാള് പജചാസഫസ പപറകചാടജില്

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദ വനജിതചാ മനജി?
ഉത്തരെല്ലം : കക. ആര. ഗൗരെജിയമ്മ

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത ഗവരണ്ണര? 

ഉത്തരെല്ലം : പഡചാ. ബജി. രെചാമകൃഷ്ണറചാവ

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദകത്ത പ്രസസ? 

ഉത്തരെല്ലം : ജസച്യുടസ പ്രസസ 

പചചാദദല്ലം : പകരെളത്തജികലെ ആദദ പപപ്പെര മജില്?

 ഉത്തരെല്ലം : പുനലൂര പപപ്പെര മജില്.



                                                                                                    ആമജിന

ആൻകഡഗോയനഡന
സചാരടസ പഫചാണ്, ടെചാബസ ലെറ്റസ കമമ്പ്യൂടറുകള് എനജിങ്ങകനയുള്ള കമചാഹബല് ഉപകരെണങ്ങള്കചായജി 

നജിരമ്മജിച ഒരു ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസല്ലം ആണസ  ആന്ഗഡമായഷഡഷ.ഗൂഗജിള് പനതൃതത്വല്ലം നല്കുന ഓപ്പെണ് 

ഹചാനഡസകസറ്റസ അലെയനസസ എന കൂടചായ്മയചാണസ ഇതസ നജിരമ്മജിക്കുനതസ. 

ആനപഡചായസഡസ ആദദല്ലം നജിരമ്മജിചജിരുന 
ആനപഡചായസഡസ ഇനപകചാരപ്പെപറഷന എന 

കമനജികയ ഗൂഗജിള് 2005-ല് ഏകറ്റടുത്തു. 

തുടെരനസ 2005 നവല്ലംബര 5-നുസ 
ആനപഡചായസഡസ പുറത്തജിറക്കുനതജികനചാപ്പെല്ലം 
ഓപ്പെണ് ഹചാനഡസകസറ്റസ അലെയനസസ എന 

85 ഹചാരഡസ കവയര, പസചാഫസ കവയര, 

കടെലെജിപകചാല്ലം കമനജികളുകടെ 
സഹകരെണപത്തചാകടെ കമചാഹബല് 

ഡജിഹവസുകളുകടെ ഓപ്പെണ് സചാനപഡരഡജിനചായജി പ്രവരത്തജിക്കുന ഒരു കൂടചായ്മ രൂപശ്രീകരെജിക്കുകയുല്ലം 

കചയ . മജിക പകചാഡകളുല്ലം ഒരു ഓപ്പെണ് പസചാഴ്സസ ഹലെസനസചായ അപ്പെചാകച ഹലെസനസജില് 
പുറത്തജിറകജിയജിരെജിക്കുനആനപഡചായസഡജികന്റെ തുടെരനള്ള വജികസന പ്രവരത്തനങ്ങള്കചായജി 
ആനപഡചായസഡസ ഓപ്പെണ് പസചാഴ്സസ കപ്രചാജകസ രൂപശ്രീകരെജിചജിട്ടുണസ

പ്രധചാനമചായുല്ലം ആനപഡചായസഡജില് ലെജിനകസ കകരണല് അടെജിസചാനമചാകജിയുള്ള ഒരു പകരണലല്ലം, സജി 

ഭചാഷയജില് എഴുതജിയ മജിഡജില്കവയര, ഹലെബറജി, എ.പജി.ഐ. എനജിവയുല്ലം അപ്പെചാകച ഹചാരമണജി 

അടെജിസചാനമചാകജിയുള്ള ജചാവ അധജിഷജിതമചായ ആപ്ലജിപകഷന പഫല്ലംവരക്കുല്ലം, ആപ്ലജിപകഷന 

പസചാകഫത്വയറുല്ലം ഉള്കകചാള്ളുന. ഡചാല്വജികസ വജിരചത്വല് കമഷശ്രീനുല്ലം, ജചാവ പകചാഡസ റണ് 

കചയനതജിനചായജി ജസസ ഇന ഹടെല്ലം കഹമലെറുല്ലം ഉപപയചാഗജിക്കുന. ആനപഡചായസഡജില് 

ഉപപയചാഗജികചാവന വജിവജിധതരെത്തജിലള്ള നജിരെവധജി ആപ്ലജിപകഷനുകള് ലെഭദമചാണസ. 

ആപ്ലജിപകഷനുകള് പ്രധചാനമചായുല്ലം കസഹമസസഡസ ജചാവയജിലെചാണസ എഴുതജിയജിരെജിക്കുനതസ. 

ഇത്തരെത്തജിലള്ള രെണരെ ലെകത്തജിലെധജികല്ലം ആപ്ലജിപകഷനുകള് ഇപപ്പെചാള് നജിലെവജിലണസ. 
ആപ്ലജിപകഷനുകള് ഗൂഗജിള് പപ്ല എന ഗൂഗജിളജികന്റെ ആപ്ലജിപകഷന മചാരകറ്റജില് നജിപനചാ മറ്റു 

ഹസറ്റുകളജില് നജിപനചാ ഡൗണ്പലെചാഡസ കചകയടുകചാല്ലം. 



2010-കന്റെ അവസചാന പചാദത്തജില് കചാനലെജിസസ നടെത്തജിയ സരപവ്വയജില് പലെചാകത്തസ ഏറ്റവമധജികല്ലം 

വജില്കകപ്പെടുന സചാരടസ പഫചാണ് ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസല്ലം ആയജി ആനപഡചായസഡസ കതരെകഞടുകകപ്പെട്ടു. 

2011-കലെ കണക്കുകള് പ്രകചാരെല്ലം ഒരു ദജിവസല്ലം 700,000 ആനപഡചായസഡസ അധജിഷജിത ഉപകരെണങ്ങള് 

പ്രവരത്തനകമമചാകകപ്പെടുനണസ. 

ചരത്തിതസം
അപമരെജികന ഐകദനചാടുകളജികലെ പൗപലെചാ ആല്പടെചായജില് 2003 ഒപകചാബറജിലെചാണസ ആനപഡചായസഡസ 

പകചാരപ്പെപറഷന ആന്റെജി റൂബജിന റജിചസ ഹമനര നജികസ സജിപയഴ്സസ ,കജിസസ ഹവറ്റസ എനജിവര പചരനസ 

സചാപജിചതസ. റൂബജികന്റെ വചാക്കുകളജില് "ഉപപയചാകചാവജികന്റെ ശശ്രീലെങ്ങപളയുല്ലം ഇഷ്ടചാനജിഷ്ടങ്ങപളയുല്ലം പറ്റജി 

കൂടുതല് അവപബചാധമുള്ള പഫചാണ്"എനചാല് ആനപഡചായസഡസ പകചാരപ്പെപറഷകന്റെ ആദദകചാലെ 

പ്രവരത്തനങ്ങള് വളകരെ രെഹസദമചായജിരുന. തങ്ങള് കമചാഹബല് പഫചാണ് പസചാഫസ കവയര 

നജിരമ്മചാണത്തജിനചായജി പ്രവരത്തജിക്കുന എന കചാരെദല്ലം മചാത്രമചാണസ അവര കവളജിവചാകജിയജിരുനതസ. 

ഗൂഗത്തിളത്തിലന്റെ ഏലറടുകൽ
2005 ആഗസജില് ഗൂഗജിള് പകചാരപ്പെപറഷന ആനപഡചായസഡസ പകചാരപ്പെപറഷകന പൂരണ്ണമചായുല്ലം ഏകറ്റടുത്തു. ആന്റെജി 

റൂബജിന, കജിസസ ഹവറ്റസ, റജിചസ ഹമനര എനജിവര ഏകറ്റടുകലെജിനസ പശഷവല്ലം കമനജിയുകടെ തലെപ്പെത്തസ തകന 

വജിരെചാജജിച.ഇകചാലെയളവജില് ആനപഡചായജിഡജികനപ്പെറ്റജി അധജികമചാരക്കുല്ലം അറജിവജിലചായജിരുന. എനചാല് ഗൂഗജിള് 

ഈ പ്രവൃത്തജിയജിലൂകടെ സചാരടസ പഫചാണ് വജിപണജിയജിപലെകസ പ്രപവശജിക്കുകയചാകണന കചാരെദല്ലം വദകമചായജി.



ഏലറടുകലെത്തിനന കശഷമുള്ള വത്തികേസനസം
ഗൂഗജിളജില് ആന്റെജി റൂബജിനചാല് നയജികകപ്പെട സല്ലംഘല്ലം ലെജിനകസ കകരണല് 

വദവസയജിലെധജിഷജിതമചായജി ഒരു കമചാഹബല് പശചാത്തലെല്ലം വജികസജിപ്പെജിച. ഗൂഗജിള് 

ഇതസ കമചാഹബല് നജിരമ്മചാതചാകള്ക്കുല്ലം സല്ലംവചാഹകരക്കുമചായജി പങ്കേസ കവച. 

കമചകപ്പെടുത്തചാവനതുല്ലം അവശദത്തജിനുതകുല്ലം വജിധല്ലം ലെചാളജിതദമുള്ളതുമചാണസ 

ഇകതനചായജിരുന ഗൂഗജിളജികന്റെ വചാദല്ലം. ഗൂഗജിള് ഇപതത്തുടെരനസ ഒടനവധജി 

ഹചാരഡസ കവയര - പസചാഫസ റ്റസ കവയര നജിരമ്മചാതചാകളുമചായജി വജിവജിധതരെത്തജിലള്ള 

സഹകരെണത്തജിപലെരകപ്പെട്ടു.



പതത്തിപ്പുകേള

ബജീറ പതത്തിപ്പന

ആൻകഡഗോയനഡന 1.0

ആൻകഡഗോയനഡന 1.1

1.5 കേപനകകേകന (Cupcake)

1.6 കഡഗോനടന (Donut)

2.0/2.1 എക്ലയർ (Eclair)

2.2.x കഫഗോകയഗോ (Froyo)

2.3.x ജത്തിഞർബ്രഡന (Gingerbread)

3.x ഹൈണത്തികകേഗോമന (Honeycomb)

4.0.x ഐസജീസം സഗോൻഡന വത്തിചന (Ice Cream Sandwich)

4.1.x ലജലജീ ബജീൻ (Jelly Bean)

4.2.x ലജലജീ ബജീൻ ( Jelly Bean)

4.3.x ലജലജീ ബജീൻ ( Jelly Bean)

4.4.x കേത്തിറന കേഗോറന (Kit Kat)

5.0.x കലെഗോലെത്തികപഗോപന (Lollipop)

6.0.x മഗോർലഷ്മെകലെഗോ (Marshmallow)

                             



                                                                                  ആല്വജിന

സമാഹളതക കറ്റ്വളസഷ

1.നനിഴലുറങ്ങുന്ന വഴനികൾ എന്ന മലയയാള നനയാവലനിനന്റെ രചയനിതയാവവ് ?
പനി. വത്സല

2.പനി. വത്സലകവ് നകരള സയാഹനിതത്യ അകയാദമനി അവയാർഡവ് നനടനിനകയാടുത്ത കൃതനി ?

നനിഴലുറങ്ങുന്ന വഴനികൾ

3.നകന്ദ്ര സയാഹനിതത്യ അകയാദമനി അവയാർഡവ് നനടനിയ ആദത്യ യയാതയാവനിവരണ ഗ്രനന്ഥം ?

ഹഹമവത ഭൂവനിൽ 

4.ഹഹമവത ഭൂവനിൽ  നന്റെ രചയനിതയാവവ് – ?

എന്ഥം.പനി വവീനരന്ദ്രകുമയാർ

5.നകന്ദ്ര സയാഹനിതത്യ അകയാദമനി അവയാർഡവ് തുക എത ?

ഒരു ലകന്ഥം രൂപ

6.ആടുജവീവനിതന്ഥം എന്ന മലയയാള നനയാവലനിനന്റെ രചയനിതയാവവ് ആരവ് ?

നബെനത്യയാമനിൻ

7.നബെനത്യയാമനിനന്റെ യഥയാർത്ഥ നയാമന്ഥം ?

നബെന്നനി ഡയാനനിനയൽ

8.നബെനത്യയാമനിൻ നകരള സയാഹനിതത്യ അകയാദമനി പുരസയാരന്ഥം നനടനിയ വർഷന്ഥം ?

2009 

9 .ആനവ മരനിയ എന്ന നചറുകഥയുനട രചയനിതയാവവ് ?
നക.ആർ മവീര

10.ഹൃദയരയാഗങ്ങളുനട കവനി എന്നറനിയനപ്പെടുന്ന കവനി ?
      ശവീകുമയാരൻ തമനി



                                                                                                അനുകൃഷ

കേമചടർ
വജിവരെങ്ങള് സൂകജിക്കുവചാനുല്ലം സല്ലംസരെജികചടുക്കുവചാനുല്ലം പവണജിയുള്ള ഒരു ഇലെകജികസ ഉപകരെണമചാണസ 

കമച്യൂട്ടര് അഥവചാ സശംഗണകശം. അഥവചാ
നജിരപദ്ദേശങ്ങളുകടെ ഒരു സമചാഹചാരെല്ലം
മുപഖന വജിവരെങ്ങള് നടെപടെജിക്കു
വജിപധയമചാക്കുന ഒരു
പ്രപയചാപഗചാപകരെണല്ലം അകലങ്കേജില്

ഇലെപകചാണജികസ ഉപകരെണല്ലം ആണസ. 
വജിപധയമചാപകണ വജിവരെങ്ങള്

സല്ലംഖദകള്, എഴുത്തസ, ചജിത്രങ്ങള്, ശബ്ദല്ലം
എനജിങ്ങകന പലെ തരെത്തജിലള്ളതജികന

സൂചജിപ്പെജികചാല്ലം. പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം

പവഗതയുല്ലം കചാരെദകമതയുമുള്ള കമമ്പ്യൂടറുകളചാണസ സൂപ്പെര കമമ്പ്യൂടറുകള്. ഇവ പ്രധചാനമചായുല്ലം നചാസ, 

ഐഎസസആരഓ തുടെങ്ങജിയ പസ്പേസസ പസഷനുകളജിലെചാണസ ഉപപയചാഗജിക്കുനതസ. നചാസയജികലെ 

സൂപ്പെരകമമ്പ്യൂടറജികന്റെ പപരെസ കകചാളമജിയ എനചാണസ. 

ചചാള്സസ ബചാപബജസ , ഇല്ലംഗശ്രീഷസ കമകചാനജികല് എനജജിനശ്രീയര, പപചാളജിമത്തസ എനജിവ ഒരു 

പപ്രചാഗ്രചാമബജിള് കല്ലംപമ്പ്യൂടര എന ആശയല്ലം ഉരുത്തജിരെജിഞ്ഞു. " കമമ്പ്യൂടറജികന്റെ പജിതചാവസ " എനസ അപദ്ദേഹല്ലം 
കരുതജി പകത്തചാനപതചാല്ലം നൂറ്റചാണജികന്റെ തുടെകത്തജില് തകന ആദദ കമകചാനജികല് കമമ്പ്യൂടറചാണസ 

അപദ്ദേഹല്ലം രൂപകപ്പെടുത്തജികയടുത്തതസ. നചാവജിപഗഷണല് കണക്കുകൂടലകളജില് സഹചായജികചാന 

രൂപകല്പന കചയ വജിപ്ലവകരെമചായ വദതജിയചാന എഞ്ചജിനചാണസ , 1833-ല്, ഒരു സചാധചാരെണ 

രൂപകല്പന, ഒരു അനലെജിറ്റജികസ എഞ്ചജിന സചാധദമചാകണനസ അപദ്ദേഹല്ലം മനസജിലെചാകജി. പപ്രചാഗ്രചാമുകളുല്ലം 

ഡചാറ്റയുല്ലം നല്കുനതസ പഞ്ചസഡസ കചാരഡകള് വഴജി കമഷശ്രീനജിപലെകസ നല്പകണതചാണസ, ജചാകചാരഡസ 

മങ്ങല് പപചാലള്ള കമകചാനജികല് തട്ടുകളജില് പ്രവരത്തജികചാന ഉപപയചാഗജിക്കുന ഒരു രെശ്രീതജി. 

ഔടസപുടജിനചായജി, കമഷശ്രീനസ ഒരു പ്രജിന്റെര, ഒരു കരവസ പബചാരഡസ, ഒരു മണജി ഉണചായജിരെജിക്കുല്ലം. പജിനശ്രീടെതസ 

വചായജികചാനചായജി കചാരഡകളജിപലെകസ നമറുകള് പഞ്ചസ കചയചാന കഴജിയുല്ലം. ടെരകജിങ്ങസ പൂരത്തശ്രീകരെണല്ലം 
എന ആധുനജിക പദത്തജില് വജിവരെജിച ഒരു സചാമചാനദ ആപപകജിക കമമ്പ്യൂടറജിനുള്ള ആദദകത്ത 

ഡജിഹസന, എഞ്ചജിന ഒരു അരെജികത്മറ്റജികസ പലെചാജജികസ യൂണജിറ്റസ , കപണചാഡല് പബചാകജില്ലംഗസ ആനഡസ 



ലൂപകളുകടെ രൂപത്തജില് നജിയനണ പഫചാ , ഇന്റെപഗ്രറ്റഡസ കമമ്മറജി എനജിവയജില് ഉള്കപ്പെടുത്തജി. 

കമഷശ്രീന അതജികന്റെ സമയല്ലം ഒരു നൂറ്റചാണജിപലെകറ ആയജിരുന. അവകന്റെ കമഷജിനുള്ള എലചാ ഭചാഗങ്ങളുല്ലം 

ഹകകകചാണസ നജിരമജിപകണതുണസ - ആയജിരെകണകജിനസ ഭചാഗങ്ങളുള്ള ഉപകരെണത്തജിനസ ഇതസ ഒരു 

വലെജിയ പ്രശ്നമചായജിരുന. ഒടുവജില്, പദതജി ബജിടശ്രീഷസ സരകചാര നജിറുത്തലെചാകചാന തശ്രീരുമചാനജിചപതചാകടെ 

പജിരെജിചവജിട്ടു. ബചാപബജസ അനചാലെജിറ്റജികല് എനജജിനശ്രീയറജിനകറ പൂരത്തശ്രീകരെണല്ലം 

പരെചാജയകപ്പെടുത്തുനതജികന രെചാഷ്ട്രശ്രീയവല്ലം സചാമത്തജികവല്ലം മചാത്രമല, കൂടുതല് സങ്കേശ്രീരണ്ണമചായ കമമ്പ്യൂടര 
വജികസജിപ്പെജികചടുകചാനുല്ലം മറ്റചാകരെങ്കേജിലല്ലം കഴജിയുനതജിപനകചാള് പവഗത്തജില് മുപനചാടസ പപചാകചാനുമുള്ള 

അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ ആഗ്രഹവല്ലം മചാത്രമല പ്രയചാസങ്ങള്. എനജിരുനചാലല്ലം, മകനചായജിരുന കഹനറജി 

ബചാപബജസ, 1888-ല് വജിശകലെനത്തജികന്റെ എഞ്ചജിനകറ കമമ്പ്യൂടജില്ലംഗസ യൂണജിറ്റജികലെ ലെളജിതമചായ ഒരു പതജിപ്പെസ

പൂരത്തജിയചാകജി. 1906-ല് പടെബജിളുകള് കല്ലംപമ്പ്യൂടജില്ലംഗജില് ഉപപയചാഗജിചകവനസ അപദ്ദേഹല്ലം വജിശദശ്രീകരെജിച. 

പ്രധഗോന ഇനസം കേമചടറുകേള
• കഡസസപടെചാപ്പെസ കമമ്പ്യൂടര

• ലെചാപസ പടെചാപ്പെസ കമമ്പ്യൂടര

• പചാല്ലംപടെചാപ്പെസ കമമ്പ്യൂടര

• കസരവ്വര കമമ്പ്യൂടര

• സൂപ്പെര കമമ്പ്യൂടര

അനുബന്ധ വത്തിഷയങള
• ഇനഫരപമഷന കടെപകചാളജജി 

• ഓപപററ്റജിങ്ങസ  സജിസല്ലം 

• കമമ്പ്യൂടറുകളുകടെ ചരെജിത്രല്ലം 

• കമമ്പ്യൂടറുകളുകടെപ്രവരത്തനല്ലം 

• കമമ്പ്യൂടര പപ്രചാഗ്രചാമജിങ്ങസ  

• കമമ്പ്യൂടര കനറ്റസ വരകസ  

• കമമ്പ്യൂടര സചാകരെത 

• ഗ്രചാഫജികസ ഡജിഹസന 

• കപഴ്സണല് കമമ്പ്യൂടര 



                                                                                                      അനജിരുദസ

കമകകഗോകസഗോഫനകമകകഗോകസഗോഫന
പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം മജികച വജിവരെസചാപങ്കേതജികവജിദദചാകമനജികളജില് ഒനല്ലം ഏറ്റവല്ലം 
വലെജിയ പസചാഫസ പവര കമനജിയുമചാണസ അപമരെജികയജികലെ കറഡണസ ആസചാനമചായജി 
പ്രവരത്തജിക്കുന 
സമഗകമാഗസമാഫഷ. 
ഓപ്പെപററ്റജിങസ സജിസല്ലം, 
ആപ്ലജിപകഷന
പപ്രചാഗ്രചാമുകള്, സുരെകചാ
പപ്രചാഗ്രചാമുകള്, 

ഡചാറ്റചാപബസസ, കമമ്പ്യൂടര
കഗയജില്ലംസസ, വജിപനചാദ
പസചാഫസ കവയറുകള്, 
ഹചാരഡസ കവയറുകള് തുടെങ്ങജി കമമ്പ്യൂടര വജിപണജിയുമചായജി ബനകപ്പെടുന മജിക 
കചാരെദങ്ങളജിലല്ലം വദകജിതത്വല്ലം കതളജിയജിച കമനജിയചാണസ ഹമപകചാപസചാഫസ. 
വജിവരെസചാപങ്കേതജികവജിദദയജില് അധജിഷജിതമചായ ഗപവഷണല്ലം നടെത്തുനപതചാകടെചാപ്പെല്ലം ഒരു 
പജിടെജി അല്ലംഗശ്രീകചാരെങ്ങളുല്ലം ഹമപകചാപസചാഫസ നല്കുനണസ. 102 രെചാജദങ്ങളജിലെചായജി 76000 

ജശ്രീവനകചാരുള്ള ഈ കമനജി ഒടനവധജി ഓണ്ഹലെന പസവനങ്ങളുല്ലം നല്കുന. 
വജിനപഡചാസസ എന ഓപ്പെപററ്റജിങസ സജിസമചാണസ കമനജിയുകടെ ഏറ്റവല്ലം പ്രശസ്തജിയചാരജജിച 
ഉതസപനല്ലം. കറഡണജില് സജിതജി കചയന അവരുകടെ ഓഫശ്രീസസ എന പസചാഫസ പവര 
സഞ്ചയവല്ലം വളകരെ പപരുപകടതചാണസ. 102 രെചാജദങ്ങളജിലെചായജി പരെന കജിടെക്കുന ഈ 
സചാപനത്തജില് ഇനസ 118,584 പപര പജചാലെജി കചയനണസ. സതദ നകദല ചശ്രീഫസ 
എകജികമ്പ്യൂടശ്രീവസ ഓഫശ്രീസറചായജി പ്രവരത്തജിക്കുന കമനജിയുകടെ ഈ വരഷകത്ത വജിറ്റുവരെവസ 
6000 പകചാടെജി പഡചാളര വരുകമനചാണസ കണക്കുകൂടല്. കമനജിയുകടെ വജിപണജി മൂലെദല്ലം 
26,000 പകചാടെജി പഡചാളറുല്ലം ലെചാഭല്ലം 1700 പകചാടെജി പഡചാളറുല്ലം. കല്ലംപമ്പ്യൂടരരെല്ലംഗകത്ത കുത്തക 
നജിലെനജിരത്തജിയജിരുന സചാപനല്ലം ഇപപ്പെചാഴുല്ലം ലെചാഭത്തജിലെചാകണങ്കേജിലല്ലം സത്വതന 
പസചാഫസ പവര സല്ലംരെല്ലംഭങ്ങളുല്ലം അതുപപചാകലെ ഗൂഗജിള് പപചാകലെയുള്ള വമനമചാരുകടെ വളരചയുല്ലം



ഹമപകചാപസചാഫജിനസ അടെജിയചായജിരെജിക്കുകയചാണസ. 

ചരത്തിതസം
ഇന്റെല് കമനജി അവരുകടെ 8080 ഹമപകചാപപ്രചാസസര പുറത്തജിറകജിയ 

കചാലെല്ലം. 200 പഡചാളറജില്
തചാകഴ വജിലെവരുന ഈ
ചജിപ്പെസ ഉപപയചാഗജിചസ
സചാധചാരെണകചാരെകന്റെ
കശ്രീശയസ തചാങ്ങചാവന
വജിധത്തജില്

കല്ലംപമ്പ്യൂടറുകളുണചാകചാകമനസ ബജില്പഗറ്റസസസ അപന കണക്കുകൂടജി. ഈ 

കണക്കുകൂടല് കതറ്റജിയജില. കചറജിയ മുതല് മുടെകജില് കല്ലംപമ്പ്യൂടര 

ലെഭദമചാവപമചാള് അതജിനുപവണ പസചാകഫത്വയറുല്ലം പവണമപലചാ? ഈകയചാരു 
വജിടെവസ നജികത്തചാന ബജില്പഗറ്റസസസ തകന്റെ സത്വതസജിദമചായ ബജിസജിനസസ 

ബുദജി പുറകത്തടുത്തു. സചാഹചരെദല്ലം മുതലെചാകചാന അനസ തുടെങ്ങജിയതചാണസ 

ഹമപകചാ-പസചാഫസ എന കമനജി. 

കമകകഗോകസഗോഫന വത്തിൻകഡഗോസന
ഹമപകചാപസചാഫസ കമനജിയുകടെ വജിപണജിയജിലള്ള ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസങ്ങള് കപചാതുകവ 

അറജിയകപ്പെടുനതസ ഹമപകചാപസചാഫസ വജിനപഡചാസസ എനചാണസ. എലചാ പതജിപകള്ക്കുല്ലം 
പ്രപതദകല്ലം പ്രപതദകല്ലം പപരുകളുകണങ്കേജിലല്ലം വജിനപഡചാസസ അധജിഷജിത 
പസചാകഫത്വയറുകളജില് വജിജയല്ലംവരെജിചതചാണസ കമനജിയുകടെ പപ്രചാഡക്ടുകള്കസ ഇങ്ങകന ഒരു 

കപചാതുപപരെസ പനടെജികകചാടുത്തതസ. 1985 നവല്ലംബര മചാസത്തജിലെചാണസ കമനജി ഗ്രചാഫജികല് 

യൂസര ഇന്റെരപഫസുള്ള വജിനപഡചാസസ 1.0 പവരഷന പുറത്തജിറക്കുനതസ. എല്ലം. എസസ. 
പഡചാസജില് ഉപപയചാഗജിചജിരുന കചാരെകര യൂസര ഇന്റെരപഫസജിനു പകരെല്ലം കല്ലംപമ്പ്യൂടറജിനുള്ള 



നജിരപദ്ദേശങ്ങള് ചജിത്രരൂപത്തജില് നല്കജി കല്ലംപമ്പ്യൂടറജികന്റെ ഉപപയചാഗരെശ്രീതജി എളുപ്പെമചാകജി 

എനള്ളതചാണസ വജിനപഡചാസജികന്റെ പ്രധചാന പ്രപതദകത. ഉപപഭചാകചാകള്കജിടെയജില് 

മജികച സത്വശ്രീകരെണല്ലം ലെഭജിച വജിനപഡചാസജികന്റെ ആദദപതജിപ്പെജിനു പശഷല്ലം വജിനപഡചാസസ 3.1, 

വജിനപഡചാസസ 95, വജിനപഡചാസസ 98, വജിനപഡചാസസ എന.ടെജി, വജിനപഡചാസസ 2000, 

വജിനപഡചാസസ മജിപലനജിയല്ലം, വജിനപഡചാസസ എകസ.പജി, വജിനപഡചാസസ വജിസ്ത എനശ്രീ 

പപരുകളജില് ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസങ്ങള് ഹമപകചാപസചാഫസ പുറത്തജിറകജിയജിരുന. 

വജിപണജിയജില് വജിജയല്ലം ഉറപ്പെജിചതജികനത്തുടെരനണസ ഹമപകചാപസചാഫജിനസ പലെ 

പ്രശ്നങ്ങളുമുണചായജി. മത്സരെകത്ത നജിരുത്സചാഹകപ്പെടുത്തുന തരെത്തജിലള്ള നടെപടെജികമങ്ങള് 
സത്വശ്രീകരെജികചനചാപരെചാപജിചസ അപമരെജികന ഗവണ്കമന്റെസ ഹമപകചാപസചാഫജികനതജിരെചായജി 

അപനത്വഷണല്ലം നടെത്തജിയജിട്ടുണസ. വജിപണജിയജില് ഹമപകചാപസചാഫജിനുള്ള സചാനല്ലം 
ദുരുപപയചാഗല്ലം കചയസ ഒനല്ലം നടെത്തജിയജിടജികലന പഗറ്റസസജികന്റെ നജിലെപചാടെസ അല്ലംഗശ്രീകരെജികചാന 

നശ്രീതജിപശ്രീഠല്ലം തയചാറചായജിരുനജില. അതുകകചാണസ വലെജിപ്പെവല്ലം കുത്തകസത്വഭചാവവല്ലം 

കണകജികലെടുത്തസ കമനജികയ രെണചായജി പകുകചാനുള്ള ശ്രമല്ലംവകരെയുണചായജി. സത്വതന 
പസചാഫസ പവര പപ്രമജികള് ഏറ്റവല്ലം കവറുക്കുന മനുഷദകനന ദുപഷ്പേരെസ കൂടെജി 

ബജില്പഗറ്റസസജിനുണസ. അതുകകചാണ്ടുതകന ഐ.ടെജി. പമഖലെയജില് ഏറ്റവല്ലം കൂടുതല് 

ശത്രുകളുണചാവക സത്വചാഭചാവജികവല്ലം. ഇതജിനജികടെ വജിനപഡചാസസ എകസ പജി വകരെയുള്ള 

ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസങ്ങളുകടെ വജിപണനല്ലം കമനജി നജിരത്തലെചാകജി. എങ്കേജിലല്ലം 2014 

ഏപ്രജില് വകരെ വജിനപഡചാസസ എകസ.പജി യ്ക്കുള്ള സചാപങ്കേതജികസഹചായല്ലം തുടെരെചാന കമനജി 

തശ്രീരുമചാനജിചജിട്ടുണസ. ഹമപകചാപസചാഫസ പുറത്തജിറകജിയ ഏറ്റവല്ലം പുതജിയ ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ 

സജിസമചാണസ വജിനപഡചാസസ 7. വജിയന എന പപരെജില് ആദദല്ലം അറജിയകപ്പെടജിരുന ഈ 

ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസല്ലം ജൂഹലെ 22, 2009 നചാണസകമനജി പുറത്തജിറകജിയതസ. 

                                                   



       

                                                                              സചാല്ലം പസചാളമന

ഇനന്ത്യയുലടെ 
പ്രധഗോനമനത്തിമഗോരുലടെ
പടത്തികേ
1 ജവഹരലെചാല് കനഹസ റു
2 ഗല്സചാരെജിലെചാല് നന്ദ
3 ലെചാല് ബഹചാദൂര ശചാസജി
4 ഗല്സചാരെജിലെചാല് നന്ദ
5 ഇന്ദജിരെചാ ഗചാനജി
6 കമചാറചാരജജി പദശചായജി
7 ചരെണ് സജില്ലംഗസ
8 ഇന്ദജിരെചാ ഗചാനജി

9 രെചാജശ്രീവസ ഗചാനജി
10 വജിശത്വനചാഥസ പ്രതചാപസ സജില്ലംഗസ
11 ചന്ദ്രപശഖര
12 പജി വജി നരെസജില്ലംഹ റചാവ
13 എ ബജി വചാജസ പപയജി
14 എചസ ഡജി പദവകഗൗഡ
15 ഐ കക ഗജസറചാള്
16 എ ബജി വചാജസ പപയജി
17 മനപമചാഹന സജില്ലംഗസ
18 നപരെന്ദ്ര പമചാദജി

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%B0%E0%B5%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%B0_%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%A6%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%BB%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%B9%E0%B5%BB_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E_%E0%B4%AC%E0%B4%BF_%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B4%AF%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%90_%E0%B4%95%E0%B5%86_%E0%B4%97%E0%B5%81%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BE%E0%B5%BE
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D_%E0%B4%A1%E0%B4%BF_%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%97%E0%B5%8C%E0%B4%A1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E_%E0%B4%AC%E0%B4%BF_%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B4%AF%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF_%E0%B4%B5%E0%B4%BF_%E0%B4%A8%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%B9_%E0%B4%B1%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%81
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B6%E0%B5%87%E0%B4%96%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF_%E0%B4%AA%E0%B4%BF_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%BE_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%B0%E0%B5%BA_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B5%8D
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%8A%E0%B4%B1%E0%B4%BE%E0%B5%BC%E0%B4%9C%E0%B4%BF_%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%BE_%E0%B4%97%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%97%E0%B5%81%E0%B5%BD%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B5%BD_%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B5%BD_%E0%B4%AC%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%97%E0%B5%81%E0%B5%BD%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B5%BD_%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%B5%E0%B4%B9%E0%B5%BC%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B5%BD_%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B4%B9%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%B1%E0%B5%81


                                                                                     ഫരസചാന
                                                                  

കസലെന്റെന വഗോലെത്തി കദശജീകയഗോദന്ത്യഗോനസം
പകരെളത്തജില് പചാലെകചാടെസ ജജിലയജിലെചായജി പശജിമഘടത്തജില് സജിതജി കചയന 
പദശശ്രീപയചാദദചാനമചാണസ  ഹസലെന്റെസ വചാലെജി പദശശ്രീപയചാദദചാനല്ലം. പ്രചാപദശജികമചായജി ഇവജിടുകത്ത 
വനങ്ങകള ഹസരെനജി വനല്ലം എന വജിളജിക്കുന.

       പചാണ്ഡവന്മചാരുമചായജി ബനകപ്പെടുത്തജിയുള്ള ഏകറ ഐതജിഹദങ്ങള് പ്രപദശവമചായജി 
ബനകപ്പെട്ടുണസ. പ്രപദശത്തുകൂടെജി ഒഴുകുന കുനജിപഴ എന പുഴയുല്ലം ഐതജിഹദങ്ങളുമചായജി 
ബനകപ്പെടജിരെജിക്കുന. ഹസരെനജി എന പപരുതകന പചാഞ്ചചാലെജിയുകടെ പരെദചായമചാണസ . 
നശ്രീലെഗജിരെജി പശ്രീഠഭൂമജിയുകടെ ഭചാഗമചാകണങ്കേജിലല്ലം കതക്കു ഭചാഗല്ലം പചാലെകചാടെന 
സമതലെങ്ങളുമചായജി പചരനചാണസ സജിതജി കചയനതസ. സമുദനജിരെപ്പെജില് നജിനള്ള ഉയരെല്ലം 
658 മശ്രീറ്റര മുതല് 2384 മശ്രീറ്റര വകരെ വദതദചാസകപ്പെടജിരെജിക്കുന. കുനജിപഴയചാണസ 
ഹസരെനജി വനത്തജിലൂകടെ ഒഴുകുന ഏക നദജി. 2800 മജി.മശ്രീ മുതല് 3400 മജി.മശ്രീ വകരെയചാണസ
വചാരഷജിക വരഷപചാതല്ലം. ഹസലെന്റെസ വചാലെജി പദശശ്രീപയചാദദചാനത്തജികന്റെ കജിഴകന ഭചാഗങ്ങള് 
പശജിമഘടത്തജികന്റെ മഴനജിഴല് പ്രപദശങ്ങളചായതുകകചാണസ അവജികടെ മഴ 
കുറവചാണസ.സചാധചാരെണ വനങ്ങളജില് ചശ്രീവശ്രീടുകള് സൃഷ്ടജിക്കുന ശബ്ദ അനരെശ്രീകല്ലം ഇവജികടെ 
ഇലചാത്തതു കകചാണചാണസ  ഇവജിടെല്ലം ഹസലെന്റെസ വചാലെജി(നജിശ്ശബ്ദതചാഴസ വരെ) എനറജിയകപ്പെടുനതസ  
എന വചാദമചാണസ പ്രമുഖകമങ്കേജിലല്ലം, ഹസരെനജിവനല്ലം എന പപരെജികന ആല്ലംഗപലെയ 
വതസകരെജിചതജികന്റെ ഫലെമചായചാണസ ഹസലെന്റെസ വചാലെജി ഉണചായകതനചാണസ ചജിലെര 
അഭജിപ്രചായകപ്പെടുനതസ. 
     
  1984-ല് ഇറങ്ങജിയ പുതജിയ ഉത്തരെവ പ്രകചാരെല്ലം ഹസലെന്റെസ വചാലെജി പദശശ്രീപയചാദദചാനത്തജികന്റെ
അതജിരത്തജിക്കുള്ളജില് നജിരദ്ദേജിഷ്ട ജലെഹവദച്യുത പദതജിയുകടെ പ്രപദശങ്ങളുല്ലം ഉള്കപ്പെടജിരുന.

1985 കസപസറ്റല്ലംബര 7-നു അനകത്ത പ്രധചാനമനജി രെചാജശ്രീവസ ഗചാനജി 
ഹസലെന്റെസ വചാലെജി പദശശ്രീപയചാദദചാനല്ലം രെചാഷ്ട്രത്തജിനു സമരപ്പെജിച. ഹസലെനറസ വചാലെജിയുകടെ 
സസദചാവരെണത്തജിനകറ സവജിപശഷതയുല്ലം മഴകചാടുകളുകടെ പ്രചാധചാനദവല്ലം മനസജിലെചാകജിയ 
ഐകദരെചാഷ്ട്ര സല്ലംഘടെന പലെചാകത്തജികലെ തകന ഏറ്റവല്ലം സല്ലംരെകണമരഹജിക്കുന 
ഹജവപമഖലെയചായ നശ്രീലെഗജിരെജി ബപയചാസജിയര റജിസരവ്വജികന്റെ മൂലെപകന്ദ്രമചായജി ഈ നജിശ്ശബ്ദ 
തചാഴ്വരെകയ മചാറ്റുകയുണചായജി. 

  



                                                                                                     അഫ്സല്             

      സചാരടസ പഫചാണ്
സചാധചാരെണ കമചാകകബല് പഫചാണുകപളകചാള് പശഷജിയുള്ളതുല്ലം ഏകതങ്കേജിലല്ലം 
കമചാകകബല് ഓപ്പെപററ്റജിങസ സജിസല്ലം ഉപപയചാഗജിചസ പ്രവരത്തജിക്കുനതുമചായ ആധുനജിക 

കമചാകകബല് 
പഫചാണുകളചാണസ

 സചാരടസ പഫചാണുകള് 
അഥവചാ 

സചാരടെസപഫചാണുകള്. 

1991-ടു കൂടെജിയചാണസ 
കമചാകകബല് 
കമമ്പ്യൂടജിങ്ങസ 
പസളചാറ്റസപഫചാമജില് 

പ്രവരത്തജിക്കുന സചാരടസ പഫചാണുകകള കുറജിചള്ള ആശയങ്ങള് ഉയരനവനതസ. 
ആദദ സചാരടസ പഫചാണചായ കഎ ബജി എല്ലം സജിപമചാണ് പപഴ്സണല് കമ്മമ്പ്യൂണജിപകറ്റര 

1994 -ല് വജിപണജിയജികലെത്തജി. ഇത്തരെല്ലം പഫചാണുകള്കസ സചാരടസ പഫചാണുകള് 

എന വജിപശഷണല്ലം നല്കജിയതസ 1997- ല് എറജികണ് കമനജിയചാണസ. 

സചാരടസപഫചാണുകളുകടെ ആദദപതജിപ്പെചായ  ഉപകരെണങ്ങള് വചാണജിജദ രെല്ലംഗത്തു 

പ്രവരത്തജിചജിരുനവരകസ പവണജി പ്രപതദകല്ലം രൂപകല്പ്പെന കചയവയചായജിരുന. 

ഫശ്രീചര പഫചാണുകപളകചാള് വലെജിയ സസ കശ്രീന, കചാല്ക്കുപലെറ്റര, കലെണര, ഈ 

കമയജിലകള് വചായജികചാനുല്ലം മറുപടെജി അയകചാനുമുള്ള സൗകരെദല്ലം - ഇവകയചാകക 



ആയജിരുന പപഴസ സണല് ഡജിജജിറ്റല് അസജിസന്റെസ ഉപകരെണങ്ങളുകടെ പമന്മ. 

ആദദകചാലെ പപഴസ സണല് ഡജിജജിറ്റല് ഉപകരെണങ്ങളജില് സജില്ലം കചാരഡസ സൗകരെദല്ലം 

ഉണചായജിരുനജില. തന്മൂലെല്ലം ആശയവജിനജിമപയചാപചാധജി ആയജി ആദദകചാലെ 

പപഴസ സണല് ഡജിജജിറ്റല് അസജിസന്റുകകള കണകചാകചാനചാവജില. 

സഗോർടന കഫേഗോണുകേളത്തിലലെ ഓപ്പകറേറത്തിസംഗന സത്തിസസം

പലെചാകത്തുള്ള സചാരടസ പഫചാണുകളജില് 86 ശതമചാനല്ലം ഉപകരെണങ്ങളജിലല്ലം ഗൂഗജിള് 
കമനജിയുകടെ ലെജിനകസ പകന്ദ്രശ്രീകൃത ആനപഡചായജിഡസ ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസല്ലം 

ആണുപപയചാഗജിച വരുനതസ. ഏകപദശല്ലം പനണസ ശതമചാനല്ലം ഉപകരെണങ്ങളജില് 

ആപ്പെജിളജികന്റെ ഐ.ഓ.എസസ ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസവല്ലം ഉപപയചാഗജിചസ വരുന. മറ്റു 

കചറുകജിടെ സചാരടസ പഫചാണ് ഓപ്പെപററ്റജില്ലംഗസ സജിസങ്ങളചാണസ സചാല്ലംസങജികന്റെ ടെജിസന, 

പയചാള കമനജിയുകടെ കസയജില്ഫജിഷസ ഒഎസസ എനജിവ. 

ഡത്തിസനപനകള
സചാരടസ പഫചാണ് ഡജിസസപസപള വളകരെയധജികല്ലം നൂതനമചായ മചാറ്റങ്ങള് വനകകചാണജിരെജിക്കുന ഒരു 

പമഖലെയചാണസ. പണ്ടുകചാലെകത്ത പഫചാണുകകള അപപകജിച വദകതയുല്ലം മജിഴജിവചാരനതുമചായ 

ദൃശദങ്ങള് പ്രദരശജിപ്പെജികചാന പ്രചാപസ തമചാണസ ഇനകത്ത സചാരടസ പഫചാണ് ഡജിസസപസപളകള്. 

ആപ്പെജിള് കമനജിയുകടെ കററ്റജിന ഡജിസസപസപള സചാപങ്കേതജികവജിദദ ഈ രെല്ലംഗത്തു വലെജിയ മചാറ്റങ്ങള്കസ

വഴജി കവച. നജിശജിത ഇഞ്ചജില് പ്രദരെസശജിപ്പെജികചാവന ബജിന്ദുകളുകടെ എണ്ണല്ലം മുന്നൂറസ എന 

മചാനജിക സല്ലംഖദ ആപ്പെജിള് കററ്റജിന ഡജിസസപസപളയജിലൂകടെ അവതരെജിപ്പെജിച. ഇതസ മനുഷദരുകടെ 
കണ്ണജിനസ ബജിന്ദുകകള പരെസസപരെല്ലം പവരതജിരെജിച കചാണചാന പറ്റചാത്തകത്രയുല്ലം അളവജിലെചായതജിനചാല് 

ദൃശദങ്ങളുകടെ വദകത മുനകചാലെ ഡജിസസ കപ്ലകകള അപപകജിച വളകരെ കൂടുതലെചായജിരുന. 

ഇത്തരെല്ലം ഉയരന നജിലെവചാരെമുള്ള സചാരടസപഫചാണ് ഡജിസസപസപളകള് ഇത്തരെല്ലം വലെജിപ്പെല്ലം കുറഞ 

ഉപകരെണങ്ങളജില് മജികച ദൃശദ വജിരുകനചാരുകചാന സഹചായകമചായജി. 

കപ്രഗോസസർ
സചാരടസ പഫചാണ് പപ്രചാസസറുകള് ദജിനല്ലംപ്രതജി ശകജിപയറജിയതുല്ലം കചാരെദകമതയുള്ളതുല്ലം ആയജി 



തശ്രീരുന കചാഴ്ചയചാണസ നജിലെവജിലള്ളതസ. ഇനകത്ത ഒരു ശരെചാശരെജി സചാരടസ പഫചാണജിനസ 

രെണചായജിരെങ്ങളജികലെ ഒരു ലെചാപപചാപസ കല്ലംപമ്പ്യൂടറജിപനകചാള് പ്രവരത്തനപശഷജി ഉണസ. 

കഫേഗോൺ
ആശയവജിനജിമയല്ലം നടെത്തുക എനതചാണസ ഒരു സചാരടസപഫചാണജികന്റെ പ്രധചാന കടെമ എനതസ. 
നജിലെവജിലള്ള എലചാ സചാരടസപഫചാണുകളുല്ലം ആശയവജിനജിമയത്തജിനസ പവണജി ത്രശ്രീജജി അകലങ്കേജില് 

പഫചാര ജജി സചാപങ്കേതജികവജിദദ ഉപപയചാഗകപ്പെടുത്തുന. 

പഫചാര ജജി സചാപങ്കേതജികവജിദദ ത്രശ്രീജജിപയകചാള് പവഗതയുള്ള ഡചാറ്റചാ ഹകമചാറ്റല്ലം സചാധദമചാക്കുന. 

പഫചാര ജജി പവചാള്ടജി സചാപങ്കേതജികവജിദദ അനുകൂലെജിക്കുന സചാരടസപഫചാണുകള് അതജിപവഗ ഡചാറ്റ 

ഹകമചാറ്റത്തജിപനചാകടെചാപ്പെല്ലം എചസഡജി ശബ്ദമജികപവചാടെസ കൂടെജിയ പവചായജിസസ പകചാളുകളുല്ലം ലെഭദമചാക്കുന.

ഇന്റെർലനറന കേമചണത്തികകറർ
ഡചാറ്റ കണകജിവജിറ്റജി സൗകരെദല്ലം ഉള്ളതജിനചാല് സചാരടസപഫചാണുകള് 

ഉപപയചാകചാകള്കസ ഇന്റെരകനറ്റസ സൗകരെദല്ലം ലെഭദമചാക്കുന. ഡചാറ്റ കണകജിവജിറ്റജി 

ഒനകജില് ഹവ-ഹഫ സചാപങ്കേതജികവജിദദ മചാരഗപമചാ അപതചാ പഫചാണജിലള്ള സജില്ലം 

കചാരഡസ വഴജിപയചാ ഉപപയചാഗത്തജില് വരുത്തചാവനതചാണസ. 

കേന്ത്യഗോമറേ

പണ്ടുകചാലെകത്ത പഫചാണുകകള അപപകജിച ഇപപ്പെചാള്
വജിപണജിയജിലെജിറങന സചാരടസപഫചാണുകളജികലെ കദചാമറ
അതദനല്ലം ഗണപമന്മപയറജിയതുല്ലം മജികച പ്രകടെനല്ലം

കചാഴസ ചകവക്കുനതുമചാണസ. 

ഇനസ വജിപണജിയജിലള്ള വജിലെകൂടെജിയ
സചാരടസപഫചാണുകളജികലെ കദചാമറ കവകചടുക്കുന

ചജിത്രങ്ങളുല്ലം വശ്രീഡജിപയചാകളുല്ലം ഒരു സചാധചാരെണ ഡജിജജിറ്റല് കദചാമറകയ കവല്ലുന ഫലെല്ലം നല്കുന. 



                                                                                         
                                                                                                  തസ്നജി            

കജവകവവത്തിധന്ത്യസം
ഒരു പ്രപതദക ചുറ്റളവജിലള്ള ആവചാസ വദവസയജില് എത്ര തരെല്ലം ജശ്രീവ രൂപങ്ങള് 
കചാണകപ്പെടുന എനതചാണസ സജവസവവളധകശം എനതു കകചാണസ അരതമചാക്കുനതസ. ഒരു 
പ്രപതദക ഭൗമ-കചാലെചാവസചാ വദവസയജിപലെപയചാ ഭൂമജിയജികലെ ആകകപയചാ ജശ്രീവജചാലെങ്ങളുകടെ 

ഹവവജിദദവല്ലം ഇതുകകചാണസ 
അരതമചാകകപ്പെടുനണസ. സരവ്വ 
ജശ്രീവജചാലെങ്ങളുല്ലം അടെങ്ങജിയതചാണസ 
ഹജവഹവവജിധദല്ലം. എലചാ 
ജശ്രീവജചാലെങ്ങളുല്ലം, അവയുകടെ 
ആവചാസ വദവസയുല്ലം ഇതജില് 
ഉള്കപ്പെടുന. 
ആവചാസവദവസയുകടെ 
ആപരെചാഗദകമതയുകടെ 
അളവപകചാലെചാണസ 
ഹജവഹവവജിധദല്ലം. കൂടുതല് 
ഹജവഹവവജിധദമുണങ്കേജില് 

ആവചാസവദവസ കൂടുതല് ആപരെചാഗദമുള്ളതചായജി കണകചാകകപ്പെടുന. കചാലെചാവസയുകടെ 
ഭചാഗവല്ലം കൂടെജിയചാണജിതസ. ധ്രുവപ്രപദശപത്തകചാള് സമശശ്രീപതചാഷ്ണപമഖലെയജിലെചാണസ കൂടുതല് 
ഹജവഹവവജിധദ സമനതയുള്ളതസ. ദ്രുതഗതജിയജിലള്ള പചാരെജിസജിതജികമചാറ്റല്ലം വല്ലംശനചാശത്തജിനുല്ലം
ഹജവഹവവജിദദത്തജികന്റെ പശചാഷണത്തജിനുല്ലം കചാരെണമചാകുനണസ. ഒരു കണകസ 
കചാണജിക്കുനതസ, ഭൂമജിയജില് മുനപുണചായജിരുന ഹജവഹവവജിദദത്തജികന്റെ ഒരു ശതമചാനല്ലം 
മചാത്രപമ ഇപപ്പെചാള് നജിലെനജില്ക്കുനള്ളൂ എനതചാണസ. 

വഗോകന വന്ന വഴത്തി
ഹജവഹവവജിധദല്ലം എന പദല്ലം 1985 ല് വമാള്ട്ടര് ജള 

ഗറമാസന് ആണസ ആദദമചായജി ഉപപയചാഗജിചതസ. 
ബഗയമാളജളക്കല സഡഗവഴളറ്റള എനതജികന്റെ ചുരുക 

രൂപമചായചാണസ ഇതസ പ്രപയചാഗജിചതസ. 1992 ല് നടെന 
റജിപയചാ ഭൗമ ഉചപകചാടെജിയജില് ഹജവഹവവജിധദ 



കണ്വനഷന നടെനപതചാകടെ ഈ വചാകസ സചാരവത്രജിക അല്ലംഗശ്രീകചാരെല്ലം പനടെജി. ഒരു പ്രപദശകത്ത 

ജശ്രീനുകള്, സ്പേശ്രീഷശ്രീസുകള്, ആവചാസവദവസകള് ഇവകയലചാല്ലം കൂടെജിപചരനതചാണസ 

ഹജവഹവവജിധദല്ലം എന നജിരവചനവചാണസ IUCN ഉല്ലം UNEP യുല്ലം ഉപപയചാഗജിക്കുനതസ. 

സജവസവവളധകലത പ്രധമാനമമായുശം മൂന്നമായള തളരളചളരളക്കുന.

1. ജനജിതക ഹവവജിധദല്ലം 

2. ജശ്രീവജചാതജി ഹവവജിദദല്ലം 

3. ആവചാസവദവസചാ ഹവവജിധദല്ലം

കജവകവവത്തിധന്ത്യസം കനരത്തിടുന്ന ഭജീഷണത്തികേള
ഭൂമജിയജില് ജശ്രീവന തുടെങ്ങജിയതു മുതല് അഞ്ചസ വലെജിയ വല്ലംശനചാശവല്ലം നജിരെവധജി കചറജിയ 

വല്ലംശനചാശവല്ലം ഹജവഹവധദത്തജികന്റെ പശചാഷണത്തജിനസ കചാരെണമചായജിട്ടുണസ. 540 മജിലെദണ് 
വരഷങ്ങള്ക്കു മുനപസ പകല്ലംബജിയന വജിപസചാടെനത്തജിലൂകടെ ഭൂമജിയജില് ബഹുപകചാശജശ്രീവജികളുകടെ 
വല്ലംശപരെമചായ കപരുപ്പെല്ലം ഉണചായതജിനസ പശഷമചാണസ ഇത്തരെത്തജില് വല്ലംശനചാശങ്ങകള 

കജവഹവവജിധദല്ലം അഭജിമുഖശ്രീകരെജിചതസ. 251 മജിലെദണ് വരഷങ്ങള്കസ മുനപുണചായ കപരമജിയന 

ടയചാസജികസ വല്ലംശനചാശല്ലം ആണസ ഇതജില് ഏറ്റവല്ലം വലതസ , ഏകപദശല്ലം 30 ദശ ലെകല്ലം വരഷല്ലം 

പവണജി വന ഇതജില് നജിനല്ലം നകടല്ലുള്ള ജശ്രീവജികള്കസ കരെ കയറചാന . 65.5 മജിലെദണ് 

വരഷങ്ങള്കസ മുനപസ ഉണചായ കജിപറ്റഷദസസ  -പടെരഷദറജി വല്ലംശനചാശ സല്ലംഭവമചാണസ 

അവസചാനകചാലെത്തചായുണചായ അത്തരെകമചാകരെണ്ണല്ലം. ദജിപനചാസറുകളുകടെ അനദല്ലം കുറജിച 

കചാലെമചായജിരുന അതസ. ഇപപ്പെചാള് നടെനകകചാണജിരെജിക്കുന ഹജവഹവവജിധദ പശചാഷണല്ലം 

മനുഷദകന്റെ ആവജിരഭചാവകത്ത തുടെരനള്ളതചാണസ. പഹചാപളചാസശ്രീന വല്ലംശനചാശല്ലം എനസ 
പപരെജിടജിരെജിക്കുന ഇതസ വചാസവദവസയുകടെ നചാശല്ലം ജനജിതകഹവവജിധദ പശചാഷണല്ലം തുടെങ്ങജിയ 

പ്രപതദകതകപളചാടെസ കൂടെജിയതചാണസ. 

ഭജീഷണത്തി കനരത്തിടുന്ന ജജീവത്തി വർഗ്ഗങള
പലെചാകത്തസ 34,000 സസദങ്ങളുല്ലം 5200 ജന്തുജചാലെങ്ങളുല്ലം വല്ലംശനചാശ ഭശ്രീഷണജി 

പനരെജിടുനകവനചാണസ കണകസ. പലെചാകത്തസ പകജികളുകടെ എണ്ണത്തജില് എടജികലെചാനസ 

കുറവണചാകുനതചായുല്ലം പഠനങ്ങള് പറയുന. ഇതജില് ഏകപദശല്ലം മുഴുവന ഭചാഗവല്ലം 

ജശ്രീവജചാലെങ്ങളുല്ലം മനുഷദകന്റെ ഇടെകപടെലകള് കകചാണചാണസ വല്ലംശനചാശല്ലം സല്ലംഭവജിചതസ. പഡചാപഡചാ 

പകജി, പജിപന്റെചാ ആമ, തുടെങ്ങജിയവ വല്ലംശനചാശല്ലം സല്ലംഭവജിച ജശ്രീവജികളജില് ചജിലെതചാണസ. 



                                

                                                                                                അനൂപസ                   

സചാപങ്കേതജികവജിദദ
അറജിവജികന്റെ ഉപപയചാഗരൂപകത്തയചാണസ കപചാതുപവ സമാഗങതളകവളദേക എനസ പറയുനതസ . ഇതസ 
വളകരെ വജിശചാലെമചായ അരതതലെത്തജില് ഉപപയചാഗജികകപ്പെടുന പദമചാണസ എനതജിനചാല് 

കൃതദമചായ നജിരവ്വചനല്ലം ഇല. ഉതസപചാദനത്തജിപലെചാ ശചാസശ്രീയചാപനത്വഷണല്ലം പപചാകലെയുള്ള 
ലെകദപൂരത്തശ്രീകരെണങ്ങള്പകചാ പവണജി ഉപപയചാഗജിക്കുന കഴജിവകളുകടെയുല്ലം മചാരഗങ്ങളുകടെയുല്ലം 

പ്രകജിയകളുകടെയുല്ലം ഒരു പശഖരെമചായജി ഇതജികന കണകചാകചാല്ലം.മനുഷദ സമൂഹത്തജില് ശചാസല്ലം, 

എനജജിനശ്രീയറജിങ്ങസ എനശ്രീ പമഖലെകളചാണസ പ്രധചാനമചായുല്ലം ഇതുമചായജി ബനകപ്പെടുനതസ. 

ഉപകരെണങ്ങളുകടെ നജിരമ്മചാണവല്ലം ഉപപയചാഗവമചാണസ സചാപങ്കേതജികവജിദദയുകടെ പ്രധചാന പമഖലെ. 

പ്രകൃതജിവജിഭവങ്ങകള ലെളജിതമചായ ഉപകരെണങ്ങളചായജി മചാറ്റജിയതചാണസ മനുഷദന ഉപപയചാഗജിച 

ആദദകത്ത സചാപങ്കേതജികവജിദദ എന കണകചാകചാല്ലം.ചരെജിത്രചാതശ്രീതകചാലെകത്ത കണ്ടുപജിടുത്തമചായ 
തശ്രീയജികന്റെ നജിയനണവല്ലം പജിന്തുടെരനസ വന നവശ്രീനശജിലെചായുഗ വജിപ്ലവവല്ലം 
ആഹചാരെപസചാതസ്സുകള് വരധജിപ്പെജിക്കുകയുല്ലം ചകത്തജികന്റെ കണ്ടുപജിടുത്തല്ലം മനുഷദകരെ 

പരെജിസജിതജികകത്തു സഞ്ചരെജികചാനുല്ലം നജിയനജികചാനുല്ലം സഹചായജിച. ചരെജിത്രത്തജികലെ പലെ 

വജികചാസങ്ങളുല്ലം, അചടെജിയനത്തജികന്റെയുല്ലം കടെലെജിപഫചാണജിനകറയുല്ലം ഇകന്റെരകനറ്റജികന്റെയുല്ലം 

കണ്ടുപജിടുത്തങ്ങള് അടെകല്ലം, ആശയവജിനജിമയത്തജികന്റെ കഭൗതജികപരെജിതജികള് കുറക്കുകയുല്ലം 

ആപഗചാളതലെത്തജില് സൗരെവജിഹചാരെല്ലം നടെത്തചാന സചാധദമചാക്കുകയുല്ലം കചയ. ഹസനജിക 



സചാപങ്കേതജിക വജിദദയജികലെ തുടെരചയചായ വളരച കൂടുതല് സല്ലംഹചാരെപശഷജിയുള്ള ആയുധങ്ങള് 

കകചാണ്ടു വന. 

സചാപങ്കേതജികവജിദദകസ പലെ പ്രഭചാവങ്ങളുല്ലം ഉണസ. ഇനകത്ത ആപഗചാള സമദസ വദവസ ഉള്കപ്പെകടെ

വജിപുലെമചായ സമദസ വദവസകളുകടെ വജികചാസത്തജിനസ അതസ സഹചായജിചജിട്ടുണസ. പലെ സചാപങ്കേതജിക 

പ്രകജിയകളുല്ലം അനചാവശദമചായ ഉപപചാതസപനങ്ങള് സൃഷ്ടജികചാറുണസ,മലെജിനശ്രീകരെണല്ലം, ഭൂമജിയുകടെ 

പരെജിസജിതജി പദചാഷല്ലം, പ്രകൃതജി വജിഭവങ്ങളുകടെ കയല്ലം തുടെങ്ങജിയവ. അതസ കൂടെചാകത തകന ഒരു 
സമൂഹത്തജികന്റെ മൂലെദങ്ങകള സത്വചാധശ്രീനജിക്കുകയുല്ലം പുതജിയ സചാപങ്കേതജികവജിദദ പലെപപ്പെചാഴുല്ലം പുതജിയ 

ഹനതജിക പചചാദദങ്ങള് ഉയരത്തുകയുല്ലം കചയന. 

സചാപങ്കേതജികവജിദദ മനുഷദചാവസകയ കമചകപ്പെടുത്തജിപയചാ അപതചാ പമചാശകപ്പെടുത്തജിപയചാ 
എനതജികന പറ്റജിയുള്ള അഭജിപ്രചായവദതദചാസങ്ങപളചാടെസ കൂടെജിയ പലെ തത്തത്വശചാസപരെമചായ 

സല്ലംവചാദങ്ങളുല്ലം സചാപങ്കേതജിക വജിദദയുകടെ ഉപപയചാഗങ്ങകള കചചാലജി ഉടെകലെടുത്തജിട്ടുണസ. 

അടുത്ത കചാലെല്ലം വകരെ , സചാപങ്കേതജികവജിദദയുകടെ വജികസനല്ലം മനുഷദരെജില് ഒതുങന 

ഒനചാകണനചാണസ വജിശത്വസജിചതസ , എനചാല് 21 ാചാല്ലം നൂറ്റചാണജില് ശചാസശ്രീയ പഠനങ്ങള് മറ്റസ 
വരഗങ്ങളുല്ലം ചജിലെ പഡചാള്ഫജിന സമുദചായങ്ങളുല്ലം ലെളജിതമചായ ഉപകരെണങ്ങള് വജികസജിപ്പെജിക്കുകയുല്ലം

തങ്ങളുകടെ അറജിവസ മറ്റസ തലെമുറകളജിപലെകസ ഹകമചാറ്റല്ലം കചയകയുല്ലം കചയ എന സൂചജിപ്പെജിക്കുന. 

ചരത്തിതസം

പ്രഗോചജീന ശത്തിലെഗോയുഗസം (2.5 ദശലെകസം വർഷങള - 10,000 ബത്തി
. സത്തി)
ആദദകചാലെ മനുഷദരെചാശജിയുകടെ ഉപകരെണചായുപപയചാഗല്ലം ഭചാഗജികമചായജി കകണത്തലെജികന്റെയുല്ലം 

ഭചാഗജികമചായജി പരെജിണചാമത്തജികന്റെയുല്ലം പ്രകജിയ ആയജിരുന . ഉപകരെണല്ലം ഉപപയചാഗല്ലം ആദദകചാലെ 
മനുഷദ ചരെജിത്രത്തജില്
ഏകറ കചാലെവല്ലം
തചാരെതപമദന

മചാറ്റമജിലചാകത തുടെരന .

ഏകപദശല്ലം 50,000 

വരഷല്ലം മുമസ , 
ഉപകരെണങ്ങളുപടെയുല്ലം
സങ്കേശ്രീരണ്ണമചായ



സത്വഭചാവങ്ങളുല്ലം ഉയരനവനതസ, ആധുനജിക ഭചാഷയുകടെ ആവജിരഭചാവമചായജി പലെ 

പുരെചാവസ്തുഗപവഷകരുല്ലം ബനജിപ്പെജികചാറുണസ. 

നവജീന ശത്തിലെഗോയുഗസം മുതൽ ക്ലഗോസത്തികൽ കേഗോലെസം വലര (10,000 

ബത്തി സത്തി – 300 എ ഡത്തി)
നവശ്രീന ശജിലെചായുഗത്തജിലെചാണസ  മനുഷദന സചാപങ്കേതജികമചായജി കുതജിചയരെചാന തുടെങ്ങജിയതസ. കചത്തജി 
മജിനുകജിയ കല്മഴുകളുകടെ കണ്ടുപ്പെജിടുത്തല്ലം വനപതചാതജില് കചാടുകള് കവടജി കതളജിച കൃഷജി 

സലെങ്ങള് നജിരമ്മജികചാന സഹചായജിച. കൃഷജി വലെജിയ ജനസല്ലംഖദകയ ആഹചാരെത്തജിനസ 

സഹചായജിച. മുമകത്ത പപചാകലെ അലെഞ്ഞു തജിരെജിഞ്ഞുള്ള ജശ്രീവജിതല്ലം മചാറ്റജി ഒരെജിടെത്തു നജിലെനജിനള്ള 

ജശ്രീവജിതരെശ്രീതജി ആരെല്ലംഭജിചതജിനചാല് ശജിശുകളുകടെ പരെജിപചാലെനവല്ലം സുഖകരെമചായജി. അതജില് 

കൂടുതലെചായജി വജിളകളുകടെ ഉതസപചാദനത്തജിനസ കുടജികള്കസ സഹചായജികചാനുല്ലം സചാധജിച. 

ജനസല്ലംഖദയജിലണചായ ഈ വരധനവല്ലം കചായജികപശഷജിയുകടെ ലെഭദതയുല്ലം കതചാഴജിലെചാളജികളുകടെ 

തരെല്ലംതജിരെജിചജിലെജിനു ആകല്ലം കൂടജി. ആദദകചാലെ നവശ്രീനശജിലെചായുഗ ഗ്രചാമങ്ങളജില് നജിനല്ലം ഊറുകസ 
പപചാലള്ള ആദദ നഗരെങ്ങളജിപലെക്കുല്ലം സുപമര പപചാലള്ള ആദദ സല്ലംസചാരെത്തജിപലെക്കുല്ലം ഉള്ള 

വളരചയുകടെ കചാരെണല്ലം ഇനജിയുല്ലം പ്രപതദകമചായജി അറജിയജില. എനജിരുനചാലല്ലം സമൂഹത്തജികന്റെ പലെ

തട്ടുകളജിലല്ലം ഉണചായ തരെല്ലം തജിരെജിചജിലകളുല്ലം, സമശ്രീപ സല്ലംസചാരെങ്ങള് തമ്മജിലള്ള യുദങ്ങളുല്ലം 

കചവടെങ്ങളുല്ലം, പചാരെജിസജിതജിക പ്രശ്നങ്ങകള പനരെജിടുനതജിനു പവണജി വന കൂടചായ പരെജിശ്രമങ്ങളുല്ലം 

ഇതജിനു പങ്കു വഹജിചജിട്ടുണചാകുല്ലം എനസ കരുതുന. 

മധന്ത്യയുഗവസം ആധുനത്തികേ ചരത്തിതസം (300 എഡത്തി ലതഗോടന 
ഇകന്നഗോളസം)

പറചാമന സചാമചാജദത്തജികന്റെ പതനത്തജിനു പശഷല്ലം ആദദ കചാലെ നൂറ്റചാണ്ടുകളജില് പടസ, ലെചാടെല്ലം 

തുടെങ്ങജിയ കണ്ടുപജിടെജികകപ്പെട്ടു. മധദയുഗസചാപങ്കേതജികവജിദദ ലെജിവര, സ, കപ്പെജി തുടെങ്ങജിയ നജിസചാരെ 

ഉപകരെണങ്ങള് ഉപപയചാഗജിചസ കചാറ്റചാടെജി, ഘടെജികചാരെങ്ങള് പപചാകലെയുള്ള കൂടുതല് സങ്കേശ്രീരണ്ണമചായ 

ഉപകരെണങ്ങള് നജിരമജിച തുടെങ്ങജി. നപവചാതചാന പ്രസചാനല്ലം അചടെജി ശചാലെ പപചാലള്ള ഒരു പചാടെസ 
കണ്ടുപജിടുത്തങ്ങള് കകചാണസ വരെജികയുല്ലം സചാപങ്കേതജികവജിദദ ശചാസപത്തചാടെസ  കൂടുതല് 

ബനകപ്പെട്ടുകകചാണസ ഒരു അനുബനചകത്തജിനസ തുടെകല്ലം കുറജിക്കുകയുല്ലം കചയ. ഈ 
കചാലെയളവജിലള്ള സചാപങ്കേതജിക മുപനറ്റങ്ങള് ഒരു സജിരെതയചാരന ഭകണവജിതരെണവല്ലം കൂടുതല് 

വജിപുലെമചായ ഉപപഭചാക്തൃ ഉതസപനങ്ങളുല്ലം അനുവദജിക്കുനതജിനു കചാരെണമചായജി. 



                                                                                                  നനന                   

മഹചാത്മചാ ഗചാനജി
ഗമമാഹന് ദേമാസഷ കരശംചനഷ ഗമാനള (1869 ഒപകചാബര 2 - 1948 ജനുവരെജി 30) ഇനദന 

സത്വചാതനദസമരെ    പ്രസചാനത്തജികന്റെ പനതചാവല്ലം വഴജികചാടജിയുമചായജിരുന. ഇനദയുകടെ 

"രെചാഷ്ട്രപജിതചാവസ" എനസ അപദ്ദേഹല്ലം വജിപശഷജിപ്പെജികകപ്പെടുന. അഹജില്ലംസയജിലൂനജിയ സതദചാഗ്രഹല്ലം 

എന സമരെ
സജിദചാനത്തജിലൂകടെ
പലെചാകകമമചാടുല്ലം ഗചാനജി

ശ്രപദയനചായജി. 
പകവലെകമചാരു രെചാഷ്ട്രശ്രീയ
പനതചാവസ
എനതജിപനകചാള്
ദചാരശനജികനചായുല്ലം
ഗചാനജി പലെചാകകമമചാടുല്ലം

അറജിയകപ്പെടുന. 

ഏറ്റവല്ലം കഠജിനമചായ പ്രതജിസനജിഘടങ്ങളജിലല്ലം സതദല്ലം, അഹജില്ലംസ എനശ്രീ മൂലെദങ്ങളജില് 

അടെജിയുറച പ്രവരത്തജിക്കുവചാനുല്ലം ജശ്രീവജിതചരെദയചാകജി മചാറ്റുനതജിനുല്ലം മഹചാത്മചാഗചാനജി ശ്രദജിച. 

ജശ്രീവജിതകചാലെല്ലം മുഴുവന അപദ്ദേഹല്ലം ഹഹന്ദവ തത്തത്വശചാസങ്ങളുകടെ പ്രചാപയചാകചാവചായജിരുന. എലചാ
വജിധത്തജിലല്ലം സത്വയചാശ്രയതത്വല്ലം പുലെരത്തജിയ ഒരു ആശ്രമല്ലം സചാപജിചസ അവജികടെ ലെളജിത ജശ്രീവജിതല്ലം 

നയജിചസ അപദ്ദേഹല്ലം കപചാതുപ്രവരത്തകരക്കു മചാതൃകയചായജി. സത്വയല്ലം നൂല്നൂറ്റുണചാകജിയ വസല്ലം 

ധരെജിച; സസദചാഹചാരെല്ലം മചാത്രല്ലം ഭകജിച. ഉപവചാസല്ലം അഥവചാ നജിരെചാഹചാരെല്ലം 

ആത്മശുദശ്രീകരെണത്തജിനുല്ലം പ്രതജിപഷധത്തജിനുമുള്ള ഉപചാധജിയചാകജി.  



ബഗോലെന്ത്യസം
കരെല്ലംചന്ദസ  ഗചാനജിയുപടെയുല്ലം
പുതസ ലെശ്രീബചായജിയുപടെയുല്ലം മൂന

പുത്രന്മചാരെജില് ഇളയവനചായജി 1869 

ഒപകചാബര 2-നസ  ഗജറചാത്തജികലെ

പപചാരബന്ദറജില് ജനജിച. ഒരു

സപഹചാദരെജിയുല്ലം അപദ്ദേഹത്തജിനുണചായജിരുന. ഹവശദകുലെത്തജികലെ ബനജിയ 

ജചാതജികചാരെചായ ആ കുടുല്ലംബല്ലം ഹവഷ്ണവവജിശത്വചാസജികളചായജിരുന. അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ 

പജിതചാവസ കരെല്ലംചന്ദസ വചാങ്കേനഗറജിലല്ലം രെചാജസ പകചാടജിപലെയുല്ലം പ്രധചാനമനജിയചായജിരുന. 

കരെല്ലംചന്ദസ നചാല വജിവചാഹങ്ങള് കചയജിരുന അവസചാനകത്ത ഭചാരെദയചായജിരുന 

പുതസ ലെജിബചായജി. മുത്തച്ഛന പപചാരബന്ദറജില് ദജിവചാന ആയജിരുന. അച്ഛന അഞ്ചചാല്ലം 

കചാസുവകരെകയ പഠജിചള്ളൂ എങ്കേജിലല്ലം ആദരശധശ്രീരെനചായജിരുന. അപദ്ദേഹത്തജിനസ 

മതകചാരെദങ്ങളജില് ഒനല്ലം അത്ര പജിടെജിപചാടുണചായജിരുനജില. അമ്മയചാകകട തജികഞ 

ഈശത്വരെവജിശത്വചാസജിയചായജിരുന. അമ്മ അനകത്ത രെചാജചാവചായജിരുന ഠചാക്കൂറജികന്റെ 

വജിധവയചായ അമ്മയുമചായജി നല ബനത്തജിലെചായജിരുന.

പമചാഹനദചാസജിനസ ഏഴു വയസ്സുള്ളപപ്പെചാള് അച്ഛന പപചാരബന്ദര വജിടസ രെചാജസ പകചാടജില് 

പജചാലെജി സത്വശ്രീകരെജിച. അതജിനചാല് പമചാഹനദചാസജികന്റെ പ്രചാഥമജിക വജിദദചാഭദചാസല്ലം 

രെചാജസ പകചാടജിലെചായജിരുന. ഹഹസ്കൂളജില് പഠജിക്കുപമചാള് പതജിമൂനചാമകത്ത വയസജില് 
പപചാരബന്ദറജികലെ വദചാപചാരെജിയചായ പഗചാകുല്ദചാസസ മകചാന ജജിയുകടെ മകള് കസ്തൂരബകയ

വജിവചാഹല്ലം കഴജിച. നജിരെ കരെയചായ കസ്തൂര ബചാകയ പമചാഹന ദചാസസ പഠജിപ്പെജിച. 

വജിവചാഹത്തജിനുപശഷവല്ലം തകന്റെ വജിദദചാഭദചാസല്ലം അപദ്ദേഹല്ലം തുടെരന. കചറുപ്പെകചാലെത്തസ 

അത്രകയചാനല്ലം മജിടുകനചായ വജിദദചാരതജിയചായജിരുനജില പമചാഹന ദചാസസ. 

കമടജിക്കുപലെഷന വളകരെ കഷ്ടകപ്പെടചാണസ വജിജയജിചതസ. ബചാരെജിസര ആവചാനചായജി 
കുടുല്ലംബചാല്ലംഗങ്ങള് നജിരബനജിചതജിനചാലെചാണസ വജിദദചാഭദചാസല്ലം തുടെരനകതനസ 



അപദ്ദേഹല്ലം പറഞജിട്ടുണസ. 

അവസഗോനകേഗോലെസം
ഗനജിയുകടെ ജശ്രീവജിതത്തജികന്റെ അവസചാനകചാലെല്ലം കപചാതുപവ 

ദുരംഃഖഭരെജിതമചായജിരുന. അപദ്ദേഹല്ലം കവറുത്തജിരുന ഇനദചാവജിഭജനല്ലം അതജികന്റെ

പ്രധചാന കചാരെണവമചായജിരുന. കസ്തൂരബചായുകടെ വജിപയചാഗവല്ലം അപദ്ദേഹകത്ത 

ദുരംഃഖജിതനചാകജി. വജിഷ്ണുഭജനമചായജിരുന ആശത്വചാസല്ലം. അപദ്ദേഹല്ലം അപനകല്ലം 

പ്രചാരതനചാ പയചാഗങ്ങളജില് പകങ്കേടുത്തു. 1947 ഓഗസസ  15-നസ  ഇനദ 
സത്വചാതനദല്ലം ആപഘചാഷജിചപപ്പെചാള് ഗചാനജിജജി കല്കത്തയജില് 

ഭചാരെതവജിഭജനത്തജില് ദുരംഃഖജിതനചായജി കഴജിഞ്ഞു. പശജിമപചാകജിസ്തചാനജില് 

നജിനസ നജിരെവധജി ഹജിന്ദുകളുല്ലം സജിഖുകചാരുല്ലം അഭയചാരതജികളചാകയത്തജി. 

കസപസറ്റല്ലംബര 4 നസ ഡല്ഹജിയജിലല്ലം വരഗശ്രീയലെഹള ആരെല്ലംഭജിച. 1948 

ജനുവരെജിയജിലല്ലം ഇപത പപചാകലെ ലെഹള ഉണചായജി. സമചാധചാനത്തജിനചായജി 

അപദ്ദേഹല്ലം ഡല്ഹജിയജില് ജനുവരെജി 13 നസ നജിരെചാഹചാരെസമരെല്ലം ആരെല്ലംഭജിച. 

സമുദചായപനതചാകളുല്ലം ലെഹളകസ പനതൃതത്വല്ലം കകചാടുത്തവരുല്ലം ഒത്തുതശ്രീരപ്പെജിനസ 

തയചാറചായപപ്പെചാള് അപദ്ദേഹല്ലം നജിരെചാഹചാരെല്ലം അവസചാനജിപ്പെജിച. 



                                                                         കഷഹജിന

ഇനദന പസ്പേസസ റജിസരചസ ഓരഗഹനപസഷന
ഇനദയുകടെ പദശശ്രീയ ബഹജിരെചാകചാശ ഗപവഷണ സചാപനമചാണസ ഇപസചാ (ISRO) എന 
ചുരുകപപ്പെരെജിലെറജിയകപ്പെടുന ഇനദന
പസ്പേസസ റജിസരചസ ഓരഗഹനപസഷന
ഭചാരെതശ്രീയ ബഹജിരെചാകചാശ ഗപവഷണ
സല്ലംഘടെന, 1969 ആഗസസ 15 നസ
നജിലെവജില് വന.  2012 കസപസറ്റല്ലംബര
9 രെചാവജികലെ 9:51 നസ ഇപസചായുകടെ
നൂറചാമകത്ത ദൗതദമചായ, 
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ശ്രശ്രീഹരെജിപകചാടയജികലെ സതശ്രീശസ ധവന
ബഹജിരെചാകചാശ പകന്ദ്രത്തജില് നജിനസ
വജിജയകരെമചായജി വജിപകപജിച.

ബചാല്ലംഗ്ലൂര പകന്ദ്രമചായജി പ്രവരത്തജിക്കുന ഇപസചായജില് ഏകപദശല്ലം 20,000 പജചാലെജികചാര 

പ്രവരത്തജിക്കുന. ഇപപ്പെചാഴകത്ത നജിരെക്കുകള് പ്രകചാരെല്ലം 815 ദശലെകല്ലം യു.എസസ. 
പഡചാളറജികന്റെ ബജറ്റുള്ള ഇപസചായചാണസ ഇനദയുകടെ ബഹജിരെചാകചാശ പദതജികള്കസ 

ചുകചാന പജിടെജിക്കുനതസ. തപദ്ദേശശ്രീയമചായ ആവശദങ്ങള്കസ പുറപമ അനചാരെചാഷ്ട്ര പറചാകറ്റസ 

വജിപകപണ പസവനങ്ങളുല്ലം ഈ സചാപനല്ലം നല്കുനണസ. എ. എസസ. കജിരെണ്കുമചാര 

ആണസ  ഇപസചായുകടെ ഇപപ്പെചാഴകത്ത അധദകന.

                                           ഇപസചാ പകന്ദ്രങ്ങള്

ഇപസചായുമചായജി ബനകപ്പെട പകന്ദ്രങ്ങള് തചാകഴ കചാണുനവയചാണസ: 

• വജികല്ലം സചാരെചാഭചായജി പസ്പേസസ കസന്റെര (VSSC), പവളജി, തജിരുവനനപുരെല്ലം 

• ഇപസചാ സചാറ്റഹലെറ്റസ കസന്റെര (ISAC), ബചാങസഗ്ലൂര 

• സതശ്രീശസ ധവന ബഹജിരെചാകചാശ പകന്ദ്രല്ലം (SHAR), ശ്രശ്രീഹരെജിപകചാട 

• ലെജികത്വജിഡസ കപ്രചാപ്പെല് ഷന സജിസല്ലംസസ കസന്റെര (LPSC), വലെജിയമലെ, 

https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%8E._%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D._%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%BA%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BC&action=edit&redlink=1


• തജിരുവനനപുരെല്ലം 

• പസ്പേസസ ആപ്ലജിപകഷനസസ കസന്റെര (SAC) 

• ഡവലെപസകമന്റെസ ആനസഡസ എഡമ്പ്യൂപകഷണല് കമമ്പ്യൂണജിപകഷന യൂണജിറ്റസ (DECU) 

• ഇപസചാ കടെലെജികമടജി, ടചാകജില്ലംഗസ ആനഡസ കമചാനഡസ കനറ്റസ വരകസ (ISTRAC) 

• ഇനസചാറ്റസ മചാസര കപണചാള് കഫസജിലെജിറ്റജി (MCF) 

• ഇപസചാ ഇപനരഷദല് സജിസല്ലംസസ യൂണജിറ്റസ (IISU), വടജിയൂരകചാവസ, 
തജിരുവനനപുരെല്ലം 

• നചാഷണല് റജിപമചാടസ കസനസജില്ലംഗസ ഏജനസജി (NRSA) 

• റശ്രീജദണല് റജിപമചാടസ കസനസജില്ലംഗസ സരവ്വശ്രീസസ കസപന്റെഴ്സസ (RRSSC) 

• ഫജിസജികല് റജിസരചസ ലെപബചാറടറജി (PRL) 

• നചാഷണല് മശ്രീപസചാസജിയര/സ്ട്രചാപറ്റചാസജിയര പടചാപപ്പെചാസജിയര റചാഡമജിപ്പെജിള്സസ 

കഫസജിലെജിറ്റജി (NMRF)

ഇസനകറേഗോയുലടെ ലചയർമഗോനഗോർ

1. വജികല്ലം സചാരെചാഭചായജി. 

2. കപ്രചാ. എല്ലം.ജജി.കക. പമപനചാന. 

3. കപ്രചാ. സതശ്രീഷസ ധവചാന. 

4. പഡചാ. ജജി. മചാധവന നചായര 

5. പഡചാ. കക. രെചാധചാകൃഷ്ണന 

6. എ. എസസ. കജിരെണ്കുമചാര- 

7. കക. ശജിവന



                                                         മളഥു മഗനമാജഷ

വജിദദചാലെയല്ലം

മജിഴജികളജില് കതളജിയുന വജിദദയുകടെ
കപചാനദശ്രീപല്ലം കതളജിയജിച

തകനചാകരെന വജിദദചാലെയല്ലം.
 ഹൃദയത്തജിലെറജിവജികനറ അകയ
മുത്തുകള് കനജിപവചാകടെ

തകനചാകരെന വജിദദചാലെയല്ലം.
അമ്മതന വചാത്സലെദല്ലം അമൃതമചായസ

കപയന അമജിളജികചാനജി-
യചാകണകനറ വജിദദചാലെയല്ലം.
ആചചാരെദവചാക്കുകള് അമൃതമചായസ

 കടെയുന പചാലെചാഴജിയചാകണകനറ വജിദദചാലെയല്ലം.
സചാഹജിതദശചാസ ങ്ങ ള് മണജിമചാലെ

 പകചാരക്കുമനുപമമചാകണകനറ വജിദദചാലെയല്ലം.
ബചാലെദകൗമചാരെങ്ങള് പകളജികളചാടെജി

  കരുതല് തകനചാകരെന വജിദദചാലെയല്ലം.

 



                                                        അഭളഗഷകഷ എസഷ 

ലകേഗോലസം കബപഗോസന

കകചാലല്ലം ജജിലയജിലൂകടെ കടെനപപചാകുന ഒരു പ്രധചാന പറചാഡചാണസ കകചാലല്ലം 
ഹബപചാസസ. പദശശ്രീയപചാത 47-കന ആല്ത്തറമൂടെസ മുതല് പമവറല്ലം വകരെ 
ബനജിപ്പെജിക്കുന ഒരു സമചാനരെ പചാതയചാണജിതസ.പകന്ദ്രസരകചാരെജിനചാണസ 
ഈ പറചാഡജിനകറ സല്ലംരെകണ ചുമതലെയുള്ളതസ.പമവറല്ലം മുതല് 
ആല്ത്തറമൂടെസ വകരെയുള്ള പറചാഡജിനകറ ആകക നശ്രീളല്ലം 13 കജി.മശ്രീറ്റര ആണസ. 
45 മശ്രീറ്റര വശ്രീതജിയുള്ള പറചാഡജിനകറ പത്തു മശ്രീറ്റര ഭചാഗമചാണസ പറചാഡസ പ്രതലെല്ലം. 

അരെവജിള പചാലെല്ലം, കടെവൂര പചാലെല്ലം, കണചജിറ പചാലെല്ലം എനശ്രീ മൂനസ പചാലെങ്ങളുല്ലം 
ഉള്കപ്പെടുനതചാണസ ഹബപചാസസ പറചാഡസ.
                                           
                                                              കകചാലല്ലം നഗരെത്തജിനുള്ളജികലെ തജിരെകസ 
കുറയചാനചായജി 1971 ല് ടെജി.കക. ദജിവചാകരെന കപചാതുമരെചാമത്തു 
മനജിയചായജിരുന സമയത്തചാണസ കകചാലല്ലംഹബപചാസസ എന ആശയല്ലം 
നജിലെവജില് വനതസ. ഈ സമയത്തസ ഓലെയജില്, പതവള്ളജി, കവള്ളയജിടമലെല്ലം 
വഴജിയചാണസ അനകത്ത ഉപദദചാഗസര, നജിരപദ്ദേശജിചതസ. എനചാല് ടെജി.കക 
ദജിവചാകരെനകറ വദകജിപരെമചായ ആഗ്രഹപ്രകചാരെല്ലം പമവറല്ലം, കല്ലുല്ലംതചാഴല്ലം, 

കടെവൂര, കചാവനചാടെസ വഴജി ആക്കുകയചായജിരുന. പമവറല്ലം മുതല് കല്ലുല്ലംതചാഴല്ലം 
വകരെയുള്ള 4.55 കജി.മശ്രീ ദൂരെല്ലം പണജി പൂരത്തജിയചാകജി 2000-ല് ഗതചാഗതത്തജിനു 
തുറനകകചാടുത്തജിരുന.2019 ജനുവരെജി 15 നു പ്രധചാനമനജി നപരെന്ദ്രപമചാദജി 
ഹബപചാസസ പറചാഡസ രെചാഷ്ട്രത്തജിനു സമരപ്പെജിച.



                                                   അകയഷ

പസചാഫജിയ   
പഹചാപങ്കേചാങസ അധജിഷജിത കമനജിയചായ ഹചാനസണ് പറചാപബചാടജികസ നജിരമജിച പസചാഷദല് 

ഹശ്രീപറചാപമചായജിഡസ പറചാപബചാടചാണസ പസചാഫജിയ . 2016 കഫബ്രുവരെജി 14 നസ പസചാഫജിയ 

ആകജിപവറ്റസ കചയ. സൗത്തസ കവസസ 
കഫസജിവലെജില്  പസചാഷദല് കനറ്റസ വരകസ 

അവതരെജിപ്പെജിച.50-ലെധജികല്ലം മുഖങ്ങള് 

പ്രദരശജിപ്പെജികചാന കഴജിയുല്ലം. 

പലെചാകകമമചാടുമുള്ള മചാധദമങ്ങള് പസചാഫജിയയസ 

നല്കജിയജിട്ടുണസ. നജിരെവധജി അഭജിമുഖങ്ങളജില് 

പകങ്കേടുക്കുകയുല്ലം കചയ. 2017 ഒപകചാബറജില് 

പസചാഫജിയ രെചാജദത്തസ പൗരെതത്വല്ലം പനടെജിയ ആദദ പറചാപബചാടചാണസ.  2017 നവല്ലംബറജില് 
പസചാഫജിയ യുഹനറ്റഡസ പനഷനസസ കഡവലെപ്പെസകമന്റെസ പപ്രചാഗ്രചാമജികന്റെ ആദദകത്ത 

ഇകനചാപവഷന ചചാമദന എന സചാനത്തജിനസ നചാമനജിരപദശല്ലം കചയകപ്പെട്ടു. മനുഷദനല 

കമമ്പ്യൂടര പപ്രചാഗ്രചാമചായ എലെജിസയുമചായജി പസചാഫജിയ സമചാനമചായ ആശയവജിനജിമയമചാണസ, 
അതസ മനുഷദ സല്ലംഭചാഷണകത്ത രൂപകപ്പെടുത്തുനതജിനുള്ള ആദദ 

ശ്രമങ്ങളജികലെചാനചായജിരുന. ഒരു ചചാറ്റസപബചാടസ പപചാകലെയുള്ള പ്രപതദക പചചാദദങ്ങള്ക്കുല്ലം 
ഹശലെജികള്ക്കുമചായജി പ്രശ്രീ എഴുതജി തയചാറചാകജിയ കറപസ്പേചാണ്സസസ നല്കചാന  ഈ 

പപ്രചാഗ്രചാല്ലം ഉപപയചാഗജിച. പറചാപബചാടസ സല്ലംഭചാഷണല്ലം മനസജിലെചാകചാന കഴജിയുന മജിഥദ 

സൃഷ്ടജികചാന ഈ പ്രതജികരെണങ്ങള് ഉപപയചാഗജിക്കുന, "വചാതജില് തുറപനചാ 

അടെചജിട്ടുപണചാ?" എനതുപപചാലള്ള പചചാദദങ്ങള്ക്കുള്ള പസചാകസ ഉത്തരെങ്ങള് ഉള്കപ്പെകടെ. 

പബചാകസകചയസന കടെപകചാളജജിയജില് വജിശകലെനല്ലം കചയനതജിനചായജി ഇനപുട്ടുല്ലം 
പ്രതജികരെണങ്ങളുല്ലം അനുവദജിക്കുന ഒരു കൗഡസ കനറ്റത്വരകജില് ഈ വജിവരെങ്ങള് 
പങ്കുവയ്ക്കുന



                                                      ലസയഷദേലള

ഗകരളതളലല മുഖകമനളമമാരുലട പട്ടളക
1 ഇ.എല്ലം.എസസ.നമ്പൂതജിരെജിപ്പെചാടെസ
2 പടല്ലം തചാണുപജിള്ള
3 ആര.ശങ്കേര
4 ഇ.എല്ലം.എസസ.നമ്പൂതജിരെജിപ്പെചാടെസ                                                                    
5 സജി.അചച്യുതപമപനചാന                                                                             

6 കക.കരുണചാകരെന
7 എ.കക.ആനറണജി                                                  
8 പജി.കക.വചാസുപദവന നചായര
9 സജി.എചസ.മുഹമ്മദസപകചായ
10 ഇ.കക.നയനചാര
11 കക.കരുണചാകരെന
12 കക.കരുണചാകരെന
13 ഇ.കക.നയനചാര
14 കക.കരുണചാകരെന
15 എ.കക.ആനറണജി
16 ഇ.കക.നയനചാര
17 എ.കക.ആനറണജി
18 ഉമ്മന ചചാണജി

19 വജി.എസസ.അചച്യുതചാനന്ദന
20 ഉമ്മന ചചാണജി

21 പജിണറചായജി വജിജയന



                                                                                സചാല്ലം                    

പഴലഞഗോല്ലുകേളപഴലഞഗോല്ലുകേള
     *      * പടെ പപടെജിചസ പനളത്തസ പപചായപപ്പെചാള് അവജികടെ പനല്ലംകകചാളുത്തജിപ്പെടെപടെ പപടെജിചസ പനളത്തസ പപചായപപ്പെചാള് അവജികടെ പനല്ലംകകചാളുത്തജിപ്പെടെ

     *      * തശ്രീയജില് കുരുത്തതസ കവയജിലെത്തസ വചാടുപമചാതശ്രീയജില് കുരുത്തതസ കവയജിലെത്തസ വചാടുപമചാ??

              *               * മണല്ലം ചചാരെജി നജിനവന കപണല്ലം കകചാണസ പപചായജിമണല്ലം ചചാരെജി നജിനവന കപണല്ലം കകചാണസ പപചായജി

     *     *മശ്രീനത്തജില് മഴ കപയചാല് മശ്രീനജിനുല്ലം ഇരെയജിലമശ്രീനത്തജില് മഴ കപയചാല് മശ്രീനജിനുല്ലം ഇരെയജില

     *     *പമപരെയുള്ളവനപല തശ്രീകപ്പെചാരെജി പപടെജിയുള്ളൂപമപരെയുള്ളവനപല തശ്രീകപ്പെചാരെജി പപടെജിയുള്ളൂ

              *              *കയ്യൂക്കുള്ളവന കചാരെദകചാരെനകയ്യൂക്കുള്ളവന കചാരെദകചാരെന

              *              *കരെയുന കുഞജിപന പചാലള്ളൂകരെയുന കുഞജിപന പചാലള്ളൂ

              *              *കുനല്ലം പപചായചാല് കുടെത്തജിലല്ലം തപ്പെണല്ലംകുനല്ലം പപചായചാല് കുടെത്തജിലല്ലം തപ്പെണല്ലം

              *              *ഗതജികകടചാല് പുലെജിപുല്ലുല്ലം തജിനല്ലംഗതജികകടചാല് പുലെജിപുല്ലുല്ലം തജിനല്ലം

              *              *ചകജിനസ വചതസ കകചാകജിനസ കകചാണ്ടുചകജിനസ വചതസ കകചാകജിനസ കകചാണ്ടു

                                                 



                                                     ആദർശന         

ഇലെകകഗോണത്തികേന മഗോലെത്തിനന്ത്യസം(ഇ-കവസന)
ഇലഗകമാണളകഷ മമാലളനകഗമമാ ഇ-ഗവസഷ ഇഷഷ്യു ഇലഗകമാണളകഷ അലല്ലെങളല ഇലഗകമാണളകഷ

ഉപകരണങള് ഉഗപകളച്ചു വളവരളക്കുന. പുനരുപഗയമാഗളക്കമാനുപഗയമാഗളക്കുന്ന, 

പുനര്വളലപന, പുനരധളവമാസശം, പുനരുലപമാദേനശം അലല്ലെങളല തശ്മീര്പമാക്കല എന്നളവ 

ഉപഗയമാഗളക്കുന്ന ഇലഗകമാണളകഷ ഇ - ഗവസ്റ്റുകള് കൂടളയമാണഷ. വളകസറ്റ്വര രമാജകങളളലല 

ഇ-ഗവദേനയുലട അനനൗപചമാരളകമമായ ഗപ്രമാസസളനഷ പ്രതളകൂല മനുഷകരുലട 

ആഗരമാഗകപ്രശ്നങള്ക്കുശം പമാരളസളതളക മലളനശ്മീകരണതളനുശം കമാരണമമാകുന . 

               ഇലഗകമാണളകഷ സമാപഷ ഘടകങളളല ലശ്മീഡഷ , കമാഡളയശം , ലബറളലളയശം അലല്ലെങളല

ഗബമാമളന്ഡഷ ഗഫശം റളട്ടമാര്ഡനഷ തുടങളയ ഗദേമാഷകരമമായ വസ്തുക്കളമാണഷ അടങളയളരളക്കുന്നതഷ. 

ഇ-ഗവസഷ പുനരുലപമാദേനശം, വളതരണശം ലചയ്യല വളകസളത രമാജകങളളലല 
ലതമാഴളലമാളളകളുലടയുശം സമൂഹതളലനയുശം ആഗരമാഗകതളനഷ കമാരകമമായ പ്രതളസനള 

ഉണമാവമാശം.റശ്മീസസക്കളള് ലചയ്യല പ്രവര്തനങളളല സുരകളതമല്ലെമാത എകഷഗപമാഷര് 

ഒഴളവമാക്കുന്നതളനുശം കനത ഗലമാഹങള്,  മുതലമായ വസ്തുക്കളുലട ഗചമാര്ച ഒഴളവമാക്കമാനുശം 

ശ്രദളക്കണശം. ഇലഗകമാണളകഷ മമാലളനകങള് കമച്യൂട്ടര് റശ്മീസസക്കളള് ലചയ്യുന്ന സബഷലസറ്റളലന
ഉയര്ന്ന വളല പ്രദേര്ശന ഉപകരണങളളലൂലട ഗനടളലയടുക്കമാന് കഴളയുന്നതളഗനക്കമാളുശം 

കൂടുതല വളലയളല്ലെമാത കഷണങള്ക്കഷ ലചലവഷ വഹളക്കമാന് സഹമായളക്കുശം.  സമാപഷ മൂലകശം. 

ഘമാന ഇ-ഗവസഷ കൺഗടമാള് അസസഷലമനഷ എന്ന ഒരു 2011 ലല കണക്കുകള് പ്രകമാരശം, 

ഘമാനയളഗലക്കഷ ഇറക്കുമതള ലചയ്യലപടുന്ന 215,000 ടൺ ഇലഗകമാണളകഷ ഉപകരണങള്, 

30% പുതളയവയമാണഷ, 70% ഉപഗയമാഗളക്കലപട. ഉപഗയമാഗളക്കലപട്ട ഉലപന്നങളളല, 

15% വശ്മീണശം ഉപഗയമാഗളക്കലപടമാലത കളടന അലല്ലെങളല ഉഗപകളക്കലപട എന്നഷ പഠനശം 

വകകമമാക്കുന. ഇതഷ ഘമാനയളലല ഇറക്കുമതളയുലട 80 ശതമമാനവശം പ്രമാഥമളക 

സമാഹചരകങളളല കതളചതമായള പ്രസളദശ്മീകരളചലവങളലുശം, അവകമാശലപടമാത 

അവകമാശവമാദേങളുമമായള വകതകമാസങളുണഷ.



                                                                            അകയന

                                                                      

നഗോകനഗോസഗോകങ്കേതത്തികേവത്തിദന്ത്യ
ദവദകത്ത അതജികന്റെ പരെമചാണുതലെത്തജില് ഹകകചാരെദല്ലം കചയചാന സഹചായജിക്കുന 

സചാപങ്കേതജികവജിദദയചാണസ  നമാഗനമാലടൿഗനമാളജള. പരെമചാണുതലെല്ലം എനചാല് ഒരു ഹമപകചാ 

മശ്രീറ്ററജില് തചാകഴ എനചാണസ . ഈ അളവജില് ഉള്ള സുക്ഷ്മ യനങ്ങളുകടെ നജിരമ്മചാണല്ലം അവയുകടെ 

പരെജിരെക തുടെങ്ങജിയവയുല്ലം നചാപനചാകടെൿപനചാളജജിയുകടെ പരെജിധജിയജില് വരുന. എനചാല് ഏറ്റവല്ലം 
പ്രധചാനകപ്പെട കചാരെദല്ലം നചാപനചാകടെൿപനചാളജജി ഒരു പ്രപതദക ശചാസ ശചാഖയുകടെ കശ്രീഴജില് വരുനജില 

എനതചാണസ . ഇതജില് നജിന കജിട്ടുന ഗപവഷണ ഫലെങ്ങള് എലചാ ശചാസ പമഖലെകള്ക്കുല്ലം ഗണല്ലം 

കചയല്ലം. 

ദവദകത്ത നചാപനചാതലെത്തജില് കചറുതചായജി പരുവകപ്പെടുത്തുപമചാള് അതസ കഭൗതജിക-കചാനജിക-

രെചാസ മചാറ്റങ്ങള്കസ വജിപധയമചാകുല്ലം. ഇങ്ങകന നചാപനചാ അവസയജില് ഉണചാകുന മചാറ്റങ്ങള് 
പ്രപയചാജനകപ്പെടുത്തജി നവശ്രീനവല്ലം കചാരെദകമതയുള്ളതുമചായ ഉതസപനങ്ങള് നജിരമ്മജിക്കുക 

എനതചാണസ നചാപനചാസചാപങ്കേതജികവജിദദയുകടെ പ്രധചാന ലെകദല്ലം. നചാപനചാമശ്രീറ്റര എനതജികന്റെ 

ചുരുകരൂപമചാണസ നചാപനചാ എനസ അറജിയകപ്പെടുനതസ. ഒരു മശ്രീറ്ററജികന്റെ നൂറുപകചാടെജിയജില് ഒരെല്ലംശല്ലം 

ആണസ ഒരു നചാപനചാമശ്രീറ്റര. കുള്ളന എനരഥല്ലം വരുന ഗ്രശ്രീകസ പദത്തജില് നജിനചാണസ നചാപനചാ 

എന വചാകസ ഉരുത്തജിരെജിഞ്ഞുവനതസ. 

ദവദത്തജികന്റെ നചാപനചാമശ്രീറ്റര തലെത്തജിലള്ള സത്വഭചാവവല്ലം കപരുമചാറ്റവല്ലം പഠനവജിപധയമചാക്കുന 

ശചാസശചാഖയചാണസ നചാപനചാ സയനസസ. 1 നചാ. മശ്രീ. മുതല് 100 നചാ. മശ്രീ. വകരെയചാണസ ഇതജികന്റെ 

പരെജിധജിയജില് വരുനതസ. നചാപനചാസയനസജികന അവലെല്ലംബജിചസ ഉതസപനങ്ങളുല്ലം പസവനങ്ങളുല്ലം 

സചാധദമചാക്കുപമചാള് അതജികന നചാപനചാസചാപങ്കേതജികവജിദദ എന പറയുന. വജിവജിധ അടെജിസചാന 

ശചാസശചാഖകളുമചായജി പചരത്തുല്ലം ഈ രെല്ലംഗത്തസ പഠനഗപവഷണങ്ങള് നടെക്കുനണസ. ഉദചാ. 

നചാപനചാഫജിസജികസ, നചാപനചാകകമജിസ്ട്രജി, നചാപനചാബപയചാളജജി. ഇതുകൂടെചാകത ചജിലെ എഞ്ചജിനശ്രീയറജിങസ 

വജിഷയങ്ങളുമചായജി സല്ലംപയചാജജിപ്പെജിചള്ള പഠനവല്ലം മുപനറുനണസ. 



ചരത്തിതസം
ഒരു വജിജ്ഞചാനശചാഖയചായജി മചാറുനതജിനസ വളകരെ മുനപു തകന സൂക്ഷ്മ 
കണങ്ങളുകടെ വജിപുലെമചായ സചാധദതകകള പറ്റജി അപനത്വഷണങ്ങളുല്ലം 
അനുമചാനങ്ങളുല്ലം ആരെല്ലംഭജിചജിരുന. ചരെജിത്രത്തജില് അനവധജി 
അവസരെങ്ങളജില് പദചാരഥങ്ങളുകടെ നചാപനചാ ഉപപയചാഗല്ലം വജിവരെജിചജിട്ടുണസ. 
പപക, അറജിവസ എന നജിലെയജില് ഇനകത്ത സമൂഹല്ലം ഉപപയചാഗജിക്കുന 
രെശ്രീതജിയജില് അല അനകത്ത സമൂഹല്ലം ഈ സചാപങ്കേതജികവജിദദകയ 
സമശ്രീപജിചജിരുനതസ. ആയുരപവദ ഔഷധങ്ങളജില് വദചാപകമചായജി 
സത്വരണത്തജികന്റെ നചാപനചാ കണങ്ങള് പചരത്തജിരുന എനതജിനസ 
കതളജിവണസ. ഇനല്ലം വജിവജിധ ചജികജിത്സചാ രെശ്രീതജികളജില് ഇതസ തുടെരുനമുണസ. 
അലെകചാണജിയയജികലെ രെസതനജ്ഞര യൗവനല്ലം നജിലെനജിരത്തചാനചായജി 
സൃഷ്ടജിച ഔഷധത്തജില് സത്വരണത്തജികന്റെ നചാപനചാ കണജികകള് 
ഉപപയചാഗജിചജിരുനതചായജി പരെഖകപ്പെടുത്തജിയജിട്ടുണസ. നചാലെചാല്ലം നൂറ്റചാണജില് 
പറചാമജില് പ്രചചാരെത്തജിലണചായജിരുന ഹലെകരഗസസ  പകചാപ്പെകള് നചാപനചാ 
പദചാരഥവജിജ്ഞചാനശ്രീയത്തജികന്റെ അടെജിസചാനത്തജിലള്ള 
നജിരമജിതജികള്ക്കുദചാഹരെണമചാണസ. 70 നചാപനചാമശ്രീറ്റര വലെജിപ്പെമുള്ള 
കണങ്ങളചാണസ ഹലെകചാരഗസസ പകചാപ്പെയുകടെ നജിരമ്മചാണത്തജില് 
ഉപപയചാഗജിചജിരുനതസ. പ്രകചാശല്ലം പതജിക്കുനവശല്ലം പചനജിറത്തജിലല്ലം 
എതജിരവശല്ലം ഇളല്ലം ചുവപ്പെസ നജിറത്തജിലല്ലം കചാണകപ്പെടുന ഇത്തരെത്തജികലെചാരു 
കപ്പെസ ഇപപ്പെചാഴുല്ലം ബജിടശ്രീഷസ മമ്പ്യൂസജിയത്തജില് സൂകജിചജിട്ടുണസ. 



സഗോധന്ത്യതകേള

നഗോമുപകയഗോഗത്തിക്കുന്ന മത്തിക ഉപകേരണങളുലടെയുസം വലെത്തിപ്പസം കുറേയുസം
എന്നതുതലന്നയഗോണന  നഗോകനഗോ ലടെൿകനഗോളജത്തിയുലടെ ഏറവസം വലെത്തിയ

സഗോധന്ത്യത. ശകത്തികയറേത്തിയ കേഗോർബൺ കഫേബറുകേള 

നത്തിർമത്തികഗോൻ നഗോകനഗോ ലടെൿകനഗോളജത്തി ലകേഗോണന  സഗോധത്തിക്കുസം. 
നഗോളലത കലെഗോകേതന  സത്തിലെത്തികണത്തിനു പകേരമഗോയത്തി 
ഉപകയഗോഗത്തികഗോൻ സഗോധത്തിക്കുന്ന കേഗോർബൺ നഗോകനഗോ ടെട്യുബുകേള 

കേണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചു കേഴത്തിഞ. ബളബുകേളത്തിൽ ഫേത്തിലെലമന്റെത്തിനു 
പകേരമഗോയുസം കൃതത്തിമ അവയവങളുലടെ നത്തിർമഗോണതത്തിനുസം ഭുകേമസം
ബഗോധത്തികഗോത ലകേടത്തിടെങളുലടെ നത്തിർമഗോണതത്തിനുസം കേഗോർബൺ 

നഗോകനഗോ ടെട്യുബുകേള ഉപകയഗോഗത്തികഗോൻ സഗോധത്തിക്കുസം. നഗോകനഗോ 
ലടെൿകനഗോളജത്തിയുലടെ അഭൂതപൂർവമഗോയ ഒരു സഗോധന്ത്യതയഗോണന  

ലടെലെത്തികപഗോർകടഷൻ. ഒരു വസ്തുവത്തിലന ഒരു ബത്തിന്ദുവത്തിൽ നത്തിന്നന 
ഏലറേക്കുകറേ അപ്രതന്ത്യകമഗോകത്തി അതത്തിലന്റെ കൃതന്ത്യമഗോയ ആകറഗോമത്തികേ 
ഘടെന മലറഗോരു സലെകതകന  അയചന  അവത്തിലടെലവചന  ആ 

വസ്തുവത്തിലന പുന:സൃഷത്തിക്കുന്ന പ്രകത്തിയയഗോണന  ലടെലെത്തികപഗോർകടഷൻ.
നഗോകനഗോലടെൿകനഗോളജത്തി സമഗ്രമഗോയത്തി വത്തികേസത്തിചഗോൽ ഇതന  

അസഗോധന്ത്യമലലന്നഗോണന  ശഗോസ കലെഗോകേസം കേരുതുന്നതന . 



                                                                       

                                                                                                    സചാല്ലം        

കകേരളതത്തിലലെ ലവള്ളലപ്പഗോകസം (2018)

2018 ജൂഹലെ-ഓഗസസ മചാസങ്ങളജില് 
കതക്കുപടെജിഞചാറന കചാലെവരഷകചാലെത്തസ ഉയരന 
അളവജില് മഴ കപയതജികന്റെ ഫലെമചായചാണസ 2018-ലല

ഗകരള ലവള്ളലപമാക്ക ദുരനശം സല്ലംഭവജിചതസ. 
അതജിശകമചായ മഴകയത്തുടെരനസ പകരെളത്തജികലെ 
മജിക ജജിലകളജിലല്ലം കവള്ളകപ്പെചാകവല്ലം മലെപയചാരെ 
പമഖലെകളജില് ഉരുള്കപചാടലമുണചായജി. 
അണകകട്ടുകളജികലെ ജലെനജിരെപ്പെസ കമചാതശ്രീതമചായജി 

ഉയരനപതചാകടെ അവയുകടെ ഷടറുകള് തുറനവജിടതസ കവള്ളകപ്പെചാകത്തജികന്റെ ആഘചാതല്ലം 
വരദജിപ്പെജിച. ചരെജിത്രത്തജിലെചാദദമചായചാണസ പകരെളത്തജികലെ 54 അണകകട്ടുകളജില് 35 

എണ്ണവല്ലം തുറനവജിപടെണജി വനതസ. 26 വരഷകത്ത ഇടെപവളയ്ക്കു പശഷമചാണസ കചറുപതചാണജി 
അണകകടജികന്റെ 5 ഷടറുകള് ഒരുമജിച തുറനതസ. അതജിശകമചായ മഴയജില് വയനചാടെസ ജജില
പൂരണമചായുല്ലം ഒറ്റകപ്പെട്ടുകവന പറയചാല്ലം.നദജികള് കരെകവജികഞചാഴുകജിയതസ പറചാഡസ, 
കറയജില്, പവദചാമ ഗതചാഗത ശല്ലംഖലെകകള പ്രതജികൂലെമചായജി ബചാധജിച. 

കതചാണ്ണൂറ്റജികയചാമതജികലെ കവള്ളകപ്പെചാകല്ലം എനറജിയകപ്പെടുന 1924-കലെ 
പ്രളയത്തജിനുപശഷല്ലം പകരെളത്തജിലണചായ ഏറ്റവല്ലം വലെജിയ പ്രളയകമനചാണസ 2018-കലെ 
കവള്ളകപ്പെചാകല്ലം വജിപശഷജിപ്പെജികകപ്പെടുനതസ. കനത്ത മഴയജിലല്ലം, പ്രളയത്തജിലല്ലം 
ഉരുള്കപചാടലെജിലല്ലം ഏകപദശല്ലം 483 പപര മരെജിചതചായുല്ലം 14 പപകരെ കചാണചാതചായതചായുല്ലം 
140 പപര ആശുപത്രജിയജിലെചായതചായുല്ലം മുഖദമനജി പജിണറചായജി വജിജയന പ്രളയചാനനരെ 
പ്രവരത്തനങ്ങകള കുറജിചസ ചരച കചയചാന പചരന പ്രപതദക നജിയമസഭചാ സപമ്മളനകത്ത 
അറജിയജിച. കചാലെവരഷല്ലം ശകമചായ ഓഗസസ 21 നസ 3,91,494 ലെകല്ലം കുടുല്ലംബങ്ങളജില് 
നജിനചായജി 14,50,707 ആളുകള് ദുരെജിതചാശത്വചാസ കദചാമ്പുകളജില് ജജിവജിപകണ 
അവസയജികലെത്തജിപകരെളത്തജികലെ 14 ജജിലകളജിലല്ലം അതശ്രീവ ജചാഗ്രതചാ മുനറജിയജിപ്പെസ 
പ്രഖദചാപജിച.

ദുരനകേഗോരണസം
2018 ജൂഹലെ-ഓഗസജില് കതക്കുപടെജിഞചാറന കചാലെവരഷകചാലെത്തസ ഉയരന അളവജില് 



മഴ കപയതജികന്റെ ഫലെമചായചാണസ 2018-കലെ പകരെള കവള്ളകപ്പെചാക ദുരെനല്ലം 
സല്ലംഭവജിചതസ.ശകമചായ മഴകയത്തുടെരനസ പകരെളത്തജികലെ മജിക ജജിലകളജിലല്ലം 
കവള്ളകപ്പെചാകവല്ലം മലെപയചാരെ പമഖലെകളജില് ഉരുള്കപചാടലമുണചായജി. അണകകട്ടുകളജില് 
ജലെനജിരെപ്പെസ ഉയരനപതചാകടെ അണകകട്ടുകളുകടെ ഷടറുകള് തുറനവജിടതചാണസ 
കവള്ളകപ്പെചാകത്തജികന്റെ ആഘചാതല്ലം വരദജിക്കുവചാന പ്രധചാന കചാരെണമചായകതന 
ആപരെചാപണല്ലം ഉയരുനണസ. എനചാല് പകന്ദ്ര ജലെ കമ്മശ്രീഷകന്റെ റജിപപ്പെചാരടസ വനപതചാകടെ 
ആപരെചാപണങ്ങള് ശരെജിയകലനസ കതളജിഞ്ഞു. കണക്കുകള് പരെജിപശചാധജിചചാല് 
മനസജിലെചാകുനതസ യഥചാരതത്തജില് ഡചാമുകളജിപലെകസ ഒഴുകജികയത്തജിയതജില് ഒരു ഭചാഗല്ലം 
മചാത്രമചാണസ പുറപത്തകസ തുറനസ വജിടതസ. ഒരു ഭചാഗല്ലം ജലെല്ലം ഡചാമജില് തകന പജിടെജിച 
നജിരത്തുകയുല്ലം അത്രപത്തചാളല്ലം പ്രളയത്തജികന്റെ രൂകത കുറയചാനുല്ലം സഹചായകരെമചായജി 
എനചാണസ പകന്ദ്ര ജലെ കമ്മജിഷകന്റെ കകണത്തല്. 

മഴലകടുതത്തികേള
വൃഷ്ടജി പ്രപദശത്തുല്ലം മറ്റുല്ലം കപയ നജിരത്തചാകത മഴ മൂലെല്ലം ഇടുകജി ഡചാമജികലെ 
ജലെനജിരെപയരുകയുല്ലം ഡചാമജികന്റെ 5 ഷടറുകള് ചരെജിത്രത്തജിലെചാദദമചായജി തുറക്കുകയുല്ലം 
കചയ.പ്രധചാനമനജി നപരെന്ദ്ര പമചാദജിയുല്ലം പകന്ദ്ര പ്രതജിപരെചാധ മനജി രെചാജസനചാഥസ സജിങല്ലം 
പകരെളത്തജില് പവദചാമമചാരഗല്ലം നജിരെശ്രീകണല്ലം നടെത്തജി.പകരെള ചരെജിത്രത്തജിലെചാദദമചായചാണസ 35 

ഡചാമുകള് ഒരുമജിചസ തുറനതസ. വയനചാടജില് മഴയുല്ലം മണ്ണജിടെജിചജിലല്ലം വദചാപകമചായ നചാശനഷ്ടല്ലം 
വജിതച, ചുരെല്ലം ഇടെജിഞസ യചാത്ര തടെസകപ്പെട്ടു . ഇടുകജിയജികലെ കചറുപതചാണജിയജില് കവള്ളല്ലം 
കയറജി. 330-ല് അധജികല്ലം പപര കകചാലകപ്പെടുകയുല്ലം പത്തസ ലെകത്തജില്പരെല്ലം ആളുകകള 
മചാറ്റജിപ്പെചാരപ്പെജിക്കുകയുല്ലം കചയ.

                                                                          



                                                                                                                       
         
                                                        
                                                                                                       
                                                                                                                             ആദജിതദന

ഇനദയജികലെ പകന്ദ്രഭരെണപ്രപദശങ്ങളുല്ലം അവയുകടെ
തലെസചാനങ്ങളുല്ലം

ഇനദന ഭരെണ സ ല്ലംവജിധചാനത്തജികന്റെ ഒരു ഭചാഗമചാണസ  പകന്ദ്രഭരെണ പ്രപദശങ്ങള്. ഇനദന 
കഫഡറല് സരകചാരെജില് പകന്ദ്രഭരെണ പ്രപദശങ്ങള്ക്കുപുറകമ സല്ലംസചാനങ്ങളുമചാണുള്ളതസ. 
സല്ലംസചാനങ്ങകള അപപകജിചസ പകന്ദ്രഭരെണ പ്രപദശങ്ങള് പകന്ദ്രസരകചാരെജികന്റെ പനരെജിട്ടുള്ള 
നജിയനണത്തജിലെചാണസ  പ്രവരത്തജിക്കുനതസ. 
പദശശ്രീയ തലെസചാനമചായ ഡല്ഹജി ഉള്കപ്പെകടെ ഇനദയജില്  നജിലെവജില് 7 പകന്ദ്രഭരെണ 

പ്രപദശങ്ങളചാണുള്ളതസ.

  

പ്രഗദേശങള്                                                                   തലസമാനങള്

1.ആനമചാന നജിപകചാബചാര ദത്വശ്രീപുകള്                -                                പപചാരടസ ബയര

2.ചണശ്രീഗഡസ                                               -                              ചണശ്രീഗഡസ       

3.ദചാദ,നചാഗര ഹപവലെജി                                   -                               സജില്വചാസ

4.ദചാമന,ദജിയു                                                -                               ദചാമന

5.ലെകദത്വശ്രീപസ                                                -                               കവരെത്തജി

6.പുതുപചരെജി                                                 -                               പുതുപചരെജി

7.ഡല്ഹജി                                                   -                               നമ്പ്യൂഡല്ഹജി



                                                                                                                           ആരെദപദവന

                                                                  

നഗോസ
ബഹജിരെചാകചാശ പഠന
പരെദപവകണങ്ങള്കചായജി സചാപജിച
യു.എസസ. ഗവണ്കമന്റെസ സചാപജിചജിട്ടുള്ള
സചാപനമചാണസ നമാസ ( NASA). 
നമാഷണല എയഷഗറമാഗനമാട്ടളകഷ
ആന്ഡഷ ലസ്പെയഷസഷ അഡളനളഗസ്ട്രേഷന്
എനതജികന്റെ ചുരുകപപ്പെരെചാണജിതസ. 
പലെചാകത്തജികലെ ഏറ്റവല്ലം വലെജിയ
ബഹജിരെചാകചാശ ഗപവഷണ ഏജനസജിയചായ
നചാസ, വജിജയകരെമചായ അപനകല്ലം ബഹജിരെചാകചാശ
യചാത്രകള്ക്കുല്ലം പദതജികള്ക്കുല്ലം രൂപല്ലംനലകയുല്ലം
ഏകപദശല്ലം 150 പ്രചാവശദല്ലം മനുഷദകന ഭൂമജിയുകടെ
ഭ്രമണപഥത്തജില് എത്തജിക്കുകയുല്ലം കചയജിട്ടുണസ. 1958-ല്
സചാപജിതമചായ നചാസയുകടെ ആസചാനല്ലം വചാഷജിങസടെണ്
ആണസ. 

ചരത്തിതസം
1958-ല് ഔപദദചാഗജികമചായജി രൂപല്ലം കകചാണ നചാസയുകടെ
ചരെജിത്രല്ലം നചാഷണല് അഹഡത്വസറജി കമ്മറ്റജി പഫചാര
എയസപറചാപനചാടജികജികന്റെ രൂപശ്രീകരെണപത്തചാകടെയചാണസ

ആരെല്ലംഭജിക്കുനതസ. പവദചാമയചാനരെല്ലംഗത്തസ യൂപറചാപദന
രെചാജദങ്ങളുകടെ പജിറകജിലെചായജിരുന അപമരെജികകയ



മുനജികലെത്തജിക്കുക എന ലെകദപത്തചാകടെ സജിത്തസപസചാണജിയന ഇനസജിറ്റമ്പ്യൂഷന 

കസകടറജിയചായജിരുന ചചാള്സസ ഡജി. വചാല്പകചാടജികന്റെ പനതൃതത്വത്തജിലെചാണസ 1915-ല് 

എന.എ.സജി.എ. രൂപല്ലംകകചാള്ളുനതസ. 'പവദചാമയചാനരെല്ലംഗകത്ത പുപരെചാഗതജികചായജി ഒരു 

ഹസനജിപകതരെ ഏജനസജി' എന ചചാള്സസ ഡജി. വചാല്പകചാടജികന്റെ ആശയമചായജിരുന 

എന.എ.സജി.എ.യുകടെ രൂപശ്രീകരെണത്തജിനസ വഴജികതളജിച പ്രധചാന ആശയല്ലം. എന 46 

വരഷല്ലം പഴകമുള്ള ഗപവഷണസചാപനല്ലം 'നചാസ'യചായജി മചാറുപമചാള് 4 പരെജികണ 

ശചാലെകളുല്ലം 80 കതചാഴജിലെചാളജികളുമചാണസ ഉണചായജിരുനതസ. 

1958 ജനുവരെജി 31 നസ  എകസ പപ്ലചാറര 1 അപമരെജിക ഭ്രമണപഥത്തജില് എത്തജിച.നചാസയുകടെ തുടെകല്ലം 
മുതല്കക ലെകദമജിടതസ  മനുഷദകന എങ്ങകന വജിജയകരെമചായജി ബഹജിരെചാകചാശത്തസ 

എത്തജികചാകമനചായജിരുന.അങ്ങകന അപമരെജികയുല്ലം പസചാവജിയറ്റസ യൂനജിയനുല്ലം ബഹജിരെചാകചാശ ഗപവഷണ

രെല്ലംഗത്തസ മത്സരെപയചാടല്ലം ആരെല്ലംഭജിക്കുക യചായജിരുന.ഈ ബഹജിരെചാകശപയചാടത്തജില് പവരണല് പവചാണ് 
കബൗണ്നകറ പനതൃതത്വത്തജിലള്ള ജരമന പറചാകറ്റസ പപ്രചാഗ്രചാമജികന്റെ പ്രപവശനല്ലം 

നജിരണ്ണചായകമചായജിരുന.രെണചാല്ലം പലെചാക മഹചാ യുദത്തജിനു പശഷല്ലം അപമരെജികന കപൗരെന ആയ 

കവരണല് ഇനസ 'അപമരെജികന ബഹജിരെചാകചാശ പരെജിപചാടെജിയുകടെ പജിതചാവചാ'യജി അറജിയകപ്പെടുന. 

നഗോസയുലടെ നഗോയകേർ
നചാസ സല്ലംഘത്തജിനകറ പനതൃതത്വവല്ലം നജിയനണവല്ലം അഡജിനജിപസ്ട്രറ്ററജില് 

നജികജിപ്തമചാണസ.നചാസയുകടെ ഏറ്റവല്ലം ഉയരന റചാങ്കേസ ആയ അഡജിനജിപസ്ട്രറ്റര തകനയചാണസ 

അപമരെജികന പ്രസജിഡന്റെസനകറ സശ്രീനജിയര പസ്പേസസ സയനസസ ഉപപദശകനുല്ലം.ചചാള്സസ എഫസ 
പബചാള്കഡനനചാണസ ഇപപ്പെചാഴകത്ത 

അഡജിനജിപസ്ട്രറ്റര. പ്രസജിഡനറസനകറ 
എകജികമ്പ്യൂടശ്രീവസ ഓഫശ്രീസജികന്റെയുല്ലം ബനകപ്പെട മറ്റസ
ഗവകണ്മെന്റെസ സചാപനങ്ങളുകടെയുല്ലം നചാസ 
പ്രതജിനജിധജി കൂടെജിയചാണസ പഡപച്യുടജി 

അഡജിനജിപസ്ട്രറ്റര.ഹദനല്ലംദജിന കചാരെദങ്ങളുകടെ 

ചുമതലല്ലം ഇപദഹത്തജിനചാണസ. 

നഗോസയുലടെ എയർകഗോഫനസന
നചാസ തങ്ങളുകടെ ഗപവഷണ പ്രവരത്തനങ്ങള്കചായജി എയര കചാഫസ കള് പുതുതചായജി 



നജിരമ്മജിക്കുകപയചാ,ഹസനദത്തജില് നജിനല്ലം വചാടെകകസ എടുക്കുകപയചാ കചയന.ചജിലെ 
ശ്രപദയമചായ എയര കചാഫസസസ 

• B-57 കചാനകബറ: അനരെശ്രീക ഗപവഷണത്തജിനുല്ലം പസ്പേസസ ഷടജില് നജിരെശ്രീകണത്തജിനുല്ലം 

ഉപപയചാഗജിക്കുന. 

• പകചാണ്കവയജിര-9990: എയപറചാപനചാടജികസ ,കഭൗമനജിരെശ്രീകണല്ലം എനജി 

ഗപവഷണങ്ങള്കസ പവണജിയുള്ള എയരപബചാണ് ലെപബചാറടറജി. 

• KC-135 സ്ട്രപറ്റചാടെചാങ്കേര: ഗ്രചാവജിറ്റജി റജിസരചസ പപ്രചാഗചാമജിനസ ആയജി 1973 മുതല് 2004 വകരെ 

ഉപപയചാഗജിച. 

• P-3 ഒറജിപയചാണ്: എരത്തസ  സയനസസ റജിസരചസ പ്ലചാറ്റസപഫചാമചായജി ഉപപയചാഗജിക്കുന.

നഗോസയുലടെ മറ്റു ഗകവഷണ 
സഗോപങള

• കജറ്റസ  പപ്രചാകപ്പെല്ഷന ലെപബചാറടറജി (കചാലെജിപഫചാരണജിയ ഇനസസറജിറ്റമ്പ്യൂടസ ഓഫസ കടെപകചാളജജി

)-കചാലെജിപഫചാരണജിയ 

• ലെചാനസഗജി റജിസരചസ കസനകറര- ഹചാല്ലംപണ് 

• അകമസസ റജിസരചസ കസനകറര- കചാലെജിപഫചാരണജിയ

നഗോസയുലടെ അവഗോർഡുകേള
നചാസയുകടെ പ്രവരത്തകരക്കുല്ലം,ബഹജിരെചാകചാശ സഞ്ചചാരെജികള്ക്കുല്ലം കമഡലകളുല്ലം പദവജികളുല്ലം അവരുകടെ 

പ്രവരത്തനകത്ത വജിലെയജിരുത്തജി നല്കജി വരുന. ഇതജില് ഏറ്റവല്ലം ഉനതമചായ അവചാരഡചാണസ 

'പകചാണ്കഗ്രഷണല് പസ്പേസസ കമഡല് ഓഫസ ഓണര'. ഇതുവകരെ 28 പപരകസ ഏ പദവജി 

ലെഭജിചജിട്ടുണസ.ഇതജില് 17 പപരകസ  മരെണചാനനരെ ബഹുമതജിയചായചാണസ ലെഭജിചതസ.രെചാഷ്ടത്തജിനകറയുല്ലം 
മചാനവരെചാശജിയുകടെയുല്ലം നന്മകചായജി അതജിവജിശജിഷ്ട പസവനല്ലം കചാഴ്ചകവക്കുന പ്രവരത്തകകരെ 

ആദരെജികചാനചാണസ ഈ പദവജി നല്കുനതസ. നചാസയുകടെ രെണചാമകത്ത ഉനത ബഹുമതജിയചാണസ 'നചാസചാ 

വജിശജിഷ്ടപസവ കമഡല്'കഫഡറല് ഗവകണ്മെന്റെസനകറ അല്ലംഗമചായ ഹസനജിക ബഹജിരെചാകചാശ 

സഞ്ചചാരെജികള്ക്കുല്ലം കതചാഴജിലെചാളജികള്ക്കുല്ലം ഇതസ ലെഭജിക്കുല്ലം.വരഷല്ലംപതചാറുല്ലം നല്കജി വരുന കമഡലെചാണതസ. 

                                                                                                     



                                                                                                                                നന്ദന                   

പ്രണയചാരദല്ലം

കവനകൗതുകല്ലം വചായ്ക്കുന കപചാനമണജി-
ചജിമജിഴജികലെങല്ലം നജിറഞ സല്ലംഗശ്രീതപമ

കഴജിയുപമചാ നജിനകജിനജിയുമശ്രീ വശ്രീണയജില് 
വ്രണജിത ചജിനയചാല് പചാഴസശ്രുതജി മശ്രീട്ടുവചാന

നജിലെവജിളജിക്കുന കരെളജിനചായന നശ്രീ
അമൃത മധുരെല്ലം മധു പകരനശ്രീടെപവ

കനവജിലെചായസ വനപപചായശ്രീ നജിരെനരെല്ലം
മനമുണരത്തുന മൗനചാരദ ചജിനകള്

ശ്രുതജിയുണരത്തുവചാന തചാളല്ലം ചവജിട്ടുവചാന
കജിലകജിലങ്ങകന വളകള് കജിലങവചാന 
ഇനജിയുകമത്രപയചാ രെചാവകള് പകലകള്

ഇനജിയുകമത്രപയചാ ജന്മജന്മചാനരെല്ലം
ജതജിയുറങന പചാദസരെങ്ങകള 

കഴലെജികലെത്രനചാള് കകടജിയചാടെശ്രീടെണല്ലം?

കഴജിയുപമചാ എനജികജിനജിയുമശ്രീ ജന്മത്തജില്
നജികനറ കുഴലെജികലെ സത്വരെ രെചാഗമചാകുവചാന 

കഴജിയുപമചാ നജിന തജിരുമുടെജികകടജികലെ 
ഒരു മയജില്പ്പെശ്രീലെജിയചായസ തശ്രീരുവചാന 

കഴജിയുപമചാ നജികനറ പചാദപത്മങ്ങളജില്
ചജിതറജി വശ്രീഴുന പൂവജികലെചാനചാകുവചാന ?
കഴജിയുപമചാ എന ശത്വചാസല്ലം നജിലെയ്ക്കുന 

പനരെകമങ്കേജിലല്ലം നജിനമുഖല്ലം കചാണുവചാന?

                                                                    



                                                                               

                                                                                  കഷഹജിന              

ആഗഗമാളതമാപനശം

ആപഗചാളതചാപനല്ലം ഭൂമജിയുകടെ കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനത്തജികന്റെ ശരെചാശരെജി തചാപനജിലെയജില് 
ദശ്രീരഘകചാലെചാധജിഷജിതമചാണസ, തചാപനജിലെ അളവകള് കചാണജിക്കുന കചാലെചാവസചാ മചാറ്റത്തജികന്റെ 
ഒരു പ്രപതദകത, ചൂടെചാകുനതജികന്റെ വജിവജിധ ഫലെങ്ങളജിലൂകടെയചാണസ. വദചാവസചായജിപകചാടെജിയുകടെ 
കചാലെഘടകത്തക്കുറജിചല്ലം അതജികന്റെ തുടെരചയചായുള്ള സചാമഗ്രജികള് കണകജികലെടുത്തുല്ലം 
പ്രധചാനമചായജി മനുഷദപ്രസകജി കചാണകപ്പെടുന കചാലെചാവസചാപ്രവചനല്ലം,  ആപഗചാള 
തചാപനത്തജികന്റെ വളകരെ മുമജിലണചായജിരുന കചാലെഘടങ്ങളചായജിരുന. ആധുനജിക 
കചാലെഘടത്തജില് ആപഗചാള തചാപനവല്ലം കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനവല്ലം പരെസ്പേരെല്ലം ഹകമചാറ്റല്ലം 
കചയചാറുണസ.  പപക ആപഗചാള തചാപനല്ലം ആപഗചാളതലെത്തജില് ഉപരെജിതലെ തചാപനജിലെ 
വരദനവമചാണസ കൂടുതല് വദകമചാക്കുനതസ; കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനല്ലം കചാലെചാവസചാ 
വദതജിയചാനല്ലം , കചാലെചാവസ , കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനല്ലം , കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനല്ലം , 
കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനല്ലം , കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനല്ലം , കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനല്ലം , 1950 
മുതല്നജിരെശ്രീകണത്തജിലണചായ പലെ തളരചയുല്ലം വദചാവസചായജിക പരെഖകളജില് 
പരെഖകപ്പെടുത്തകപ്പെടജില . കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനത്തജികന്റെ ചരെജിത്രവല്ലം പലെകഴജിയുമചായ പപ്രചാകജി 
പരെഖകളജില് ആയജിരെകണകജിനസ വരഷങ്ങള് കഴജിയുപമചാഴചാണസ ഇതസ കചാണുനതസ.

                               ഭചാവജിയജികലെ കചാലെചാവസചാ വദതജിയചാനവല്ലം ബനകപ്പെട കൂടജിയജിടെജികളുല്ലം 

പമഖലെയജില് നജിനസ വദതദസ്തമചായജിരെജിക്കുല്ലം. സമുദനജിരെപ്പെസ ഉയരുനതുല്ലം, അനരെശ്രീകത്തജികലെ 

പചാടെപശഖരെങ്ങള്, ഉപദത്വശ്രീപജികലെ മരുഭൂമജികള് എനജിവയുല്ലം നജിലെവജിലള്ളതുല്ലം മുനകൂടജികചാണചാന 

ഇടെയചാക്കുനവയുമചാണസ . ഹജിമപചാതങ്ങള്, കപരമചാപഫചാസസ, കടെല് മഞ്ഞുപചാടുകള് എനജിവ 
തുടെരനകകചാണ്ടുള്ള ആരകജികജികലെ സമുദങ്ങപളകചാള് വലതുല്ലം ഭശ്രീമചാകചാരെവമചായ 

പ്രപദശങ്ങപളകചാള് ഭചാവജിയജികലെ ചൂടെസ കൂടുതലെചായജിരെജിക്കുല്ലം. ചൂടെസ പവവകളുല്ലം, വരെള്ചയുല്ലം, 
കചാട്ടുതശ്രീയുല്ലം, കനത്ത മഴ, കവള്ളകപ്പെചാകവല്ലം, കനത്ത മഞസ വശ്രീഴ്ചയുല്ലം പപചാലള്ള അതജിശകമചായ

കചാലെചാവസചാ പരെജിപചാടെജികളചാണജിവ. സമുദത്തജികലെ അമ്ലവല്കരെണല്ലം  തചാപനജിലെചാ ചടക്കൂടെജികന 

മചാറ്റുനതജിലൂകടെ ജശ്രീവജിവരഗ്ഗങ്ങളുകടെ വനപതചാതജിലള്ള വല്ലംശനചാശല്ലം . ഭകദ സുരെകയസ 
ഭശ്രീഷണജിയചായ വജിളകളുകടെ വജിളവസ കുറയുനതുല്ലം സമുദനജിരെപ്പെജിനു കചാരെണമചാവന 

ജനസചാമചാനദങ്ങളചായ പ്രപദശങ്ങള് ഉപപകജിപകണതുമചാണസ .  



                                                                                        ഹചാഷജിമ         

പ്രചാചശ്രീന കവജിത്രയല്ലം 
പ്രചാചശ്രീന കവജികളചായ കചറുപശ്ശരെജി ,എഴുത്തച്ഛന ,കുഞ്ചന നമദചാര എനജിവകരെയചാണസ
മലെയചാളത്തജികലെ പ്രചാചശ്രീന കവജിത്രയല്ലം എന കണകചാക്കുനതസ. 

1.ലചറുഗശ്ശേരള
കചറുപശ്ശരെജി നമ്പൂതജിരെജി കജിസ്തുവരഷല്ലം 15- ാചാല്ലം
നൂറ്റചാണജില് ജശ്രീവജിചജിരുന മലെയചാളല്ലം
ഭചാഷചാകവജിയചാണുസ. പുരെചാതനകവജിത്രയങ്ങളജില്
ഒരെചാളചായജിരുന ഇപദ്ദേഹല്ലം. കജി.വ 1466-75 കചാലെത്തസ
പകചാലെത്തുനചാടു ഭരെജിചജിരുന ഉദയവരമകന്റെ
പണ്ഡജിതസദസജികലെ അല്ലംഗമചായജിരുന കചറുപശ്ശരെജി നമ്പൂതജിരെജി. ഭകജി, ഫലെജിതല്ലം, 
ശല്ലംഗചാരെല്ലം എനശ്രീ ഭചാവങ്ങളചാണുസ കചറുപശ്ശരെജിയുകടെ കചാവദങ്ങളജില് 
ദരശജികചാനചാവനതസ. സമകചാലെശ്രീനരെചായജിരുന മറ്റസ ഭചാഷചാകവജികളജില് നജിനസ ഒട്ടുല്ലം 
വദതദസ്തമചായജിരുനജില ഈ ഹശലെജി. എങ്കേജിലല്ലം സല്ലംസ്കൃത ഭചാഷപയചാടെസ കൂടുതല് 
പ്രതജിപത്തജി പുലെരത്തജിയജിരുന മലെനചാടജികലെ കവജികള്കജിടെയജില് ഭചാഷചാകവജി 
എനജിരെജികകയുല്ലം ഏകറ പ്രശസ്തനചായജിരുന കചറുപശ്ശരെജി. കൃഷ്ണഗചാഥയചാണു 
പ്രധചാനകൃതജി. 

2.തു ഞതഷ രമാമമാനുജന് എഴുതച്ഛന്
ആധുനജിക മലെയചാളഭചാഷയുകടെ പജിതചാവസ എനറജിയകപ്പെടുന ഭചാഷചാകവജിയചാണസ 

തുഞ്ചത്തസ രെചാമചാനുജന എഴുത്തച്ഛന. തുഞ്ചത്തസ
രെചാമചാനുജന എഴുത്തച്ഛന പതജിനഞ്ചചാല്ലം 
നൂറ്റചാണജിനുല്ലം പതജിനചാറചാല്ലം നൂറ്റചാണജിനുല്ലം 
ഇടെയജിലെചായജി ജശ്രീവജിചജിരുനകവനസ 
കരുതകപ്പെടുന. എഴുത്തച്ഛകന്റെ യഥചാരത 
നചാമല്ലം രെചാമചാനുജന എനല്ലം ചജിലെ വജിദഗ്ദ്ധര 
അഭജിപ്രചായകപ്പെട്ടുകചാണുനണസ . ഇനകത്ത 



മലെപറല്ലം ജജിലയജികലെ തജിരൂരെജിനടുത്തചായജിരുന കവജിയുകടെ ജനനല്ലം (ഇപപ്പെചാള് ഈ 
സലെല്ലം തുഞ്ചനപറമസ എനറജിയകപ്പെടുന.) രെചാമചാനുജന എഴുത്തച്ഛകന്റെ ജശ്രീവചരെജിത്രല്ലം 
ഐതജിഹദങ്ങളചാലല്ലം അരദസതദങ്ങളചാലല്ലം മൂടെകപ്പെട്ടു കജിടെക്കുകയചാണുസ. 
അബചാഹ്മണനചായജിട്ടുല്ലം പവദപഠനവല്ലം സല്ലംസ്കൃതപഠനവല്ലം തരെമചാകജിയ രെചാമചാനുജന 
എഴുത്തച്ഛന, നചാനചാദജികജിപലെക്കുള്ള പദശചാടെനങ്ങള്ക്കു പശഷല്ലം തൃകണജിയൂരെജില് 
തചാമസമചാകജി എന കരുതകപ്പെടുന. എഴുത്തച്ഛന എനള്ളതസ ഒരു 
ജചാതജിപപ്പെരെകലനല്ലം ഒരു സചാനപപ്പെരെചാകണനല്ലം രെചാമചാനുജന എഴുത്തച്ഛനു പശഷല്ലം 
പജിന തലെമുറയജില് കപടവര ഈ നചാമല്ലം ജചാതജിപപ്പെരെചായജി 
ഉപപയചാഗജിക്കുകയചാണുണചായകതനല്ലം കരുതുന. 

3.കുഞന് നമകമാര്
പ്രമുഖമലെയചാളഭചാഷ കവജിയചാണസ കുഞ്ചന നമദചാര. പ്രതജിഭചാസമനനചായ കവജി 
എനതജിനു പുറപമ തുള്ളല് എന
നൃത്തകലെചാരൂപത്തജിനകറ
ഉപജ്ഞചാതചാകവന നജിലെയജിലല്ലം
പ്രസജിദനചായ നമദചാരുകടെ കൃതജികള്
മജികവയുല്ലം തുള്ളല് അവതരെണങ്ങളജില്
ഉപപയചാഗജികചാന പവണജി

എഴുതകപ്പെടവയചാണസ. നരമ്മത്തജില്
കപചാതജിഞ സചാമൂഹദവജിമരശനമചാണസ

അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ കൃതജികളുകടെ മുഖമുദ. 

മലെയചാളത്തജികലെ ഹചാസദകവജികളജില് അഗ്രഗണദനചായജിരുന നമദചാര. 

ചന്ദ്രജികചാവശ്രീഥജി, ലെശ്രീലെചാവതശ്രീവശ്രീഥജി, തുടെങ്ങജിയ രൂപകല്ലം രൂപകങ്ങളുല്ലം, 



                                                                                   
                                                                                 

                                                                                   മജിഥു മപനചാജസ

തജിരുവനനപുരെല്ലം: ശ്രശ്രീപത്മനചാഭസത്വചാമജി 
പകത്രല്ലം
പകരെളസല്ലംസചാനതലെസചാനമചായ തജിരുവനനപുരെല്ലം നഗരെത്തജികലെ ചരെജിത്രപ്രസജിദമചായ 

മഹചാവജിഷ്ണുപകത്രമചാണസ തളരുവനനപുരശം ശ്രശ്മീപത്മനമാഭസറ്റ്വമാമള ഗകത്രശം. അനനന എന 

നചാഗത്തജിപന്മല് ശയജിക്കുന പരെബഹ്മനചായ ഭഗവചാന മഹചാവജിഷ്ണു/ആദജിനചാരെചായണനചാണസ  ഇവജികടെ 

പ്രതജിഷ. പകത്രത്തജിനസ ചുറ്റുമുള്ള പകചാടമതജിലെജികന്റെ കജിഴപക പകചാടയുകടെ വചാതജിലെജിനസ അഭജിമുഖമചായചാണസ 

പകത്രത്തജികന്റെ പ്രധചാന പഗചാപുരെല്ലം

സജിതജി കചയനതസ. പകത്രത്തജികന്റെ
ഈ പ്രധചാന പഗചാപുരെല്ലം തജിരുവനനപുരെല്ലം

നഗരെത്തജികന്റെ മുഖമുദകളജികലെചാനചാണസ. 
ശ്രശ്രീപത്മനചാഭസത്വചാമജി തജിരുവജിതചാല്ലംകൂര

രെചാജവല്ലംശത്തജികന്റെ കുലെഹദവമചാണസ . 
വജിഷ്ണുഭകനചായജിരുന തജിരുവജിതചാല്ലംകൂര
മഹചാരെചാജചാവസ ശ്രശ്രീ അനജിഴല്ലം തജിരുനചാള് 

വശ്രീരെബചാലെമചാരത്തചാണ്ഡവരമ്മ, രെചാജദല്ലം
ഭഗവചാനസ സമരപ്പെജിച പരെഖകള് ആണസ

തൃപ്പെടെജിദചാനല്ലം എനറജിയകപ്പെടുനതസ.  ഇതജികനത്തുടെരനസ തജിരുവജിതചാകൂര രെചാജദത്തജികലെ 

ഭരെണചാധജികചാരെജികള് പത്മനചാഭദചാസന്മചാര എനറജിയകപ്പെട്ടു.

ഐതത്തിഹൈന്ത്യസം
മതജിലെകല്ലം പരെഖകളജില് പരെചാമരശജിയ്ക്കുന ഐതജിഹദപ്രകചാരെല്ലം ശ്രശ്രീപത്മനചാഭസത്വചാമജി പകത്രല്ലം 
തുളുസനദചാസജിയചായ ദജിവചാകരെമുനജിയചാല് കലെജിയുഗചാരെല്ലംഭത്തജില് 900-കളജില് 
പ്രതജിഷജിതമചായതചാണസ .ദജിവചാകരെമുനജി വജിഷ്ണുപദല്ലം പ്രചാപജിക്കുനതജിനചായജി കഠജിനതപസനുഷജിക്കുകയുല്ലം, 

തപസജില് സന്തുഷ്ടനചായ മഹചാവജിഷ്ണു ബചാലെരൂപത്തജില് പ്രതദകകപ്പെടുകയുല്ലം കചയ. ആ ശജിശുവജികന 
കണസ  മുനജി സന്തുഷ്ടനചായജി. തകന്റെ പൂജചാപവളയജില് ആ ദജിവദകുമചാരെകന്റെ ദരശനല്ലം തനജിയസ  നജിതദവല്ലം 
ലെഭദമചാകണകമനസ  മുനജി പ്രചാരഥജിച. തപനചാടെസ  അപ്രജിയമചായജി പ്രവരത്തജിയ്ക്കുനതു വകരെ തചാന 



ഉണചാകുകമനസ  ബചാലെന സമ്മതജിക്കുകയുല്ലം കചയ. പലെപപ്പെചാഴുല്ലം മുനജിയുകടെ മുനജില് ബചാലെന വജികൃതജി 
പ്രകടെജിപ്പെജിയ്ക്കുമചായജിരുന. കപമണ അതസ  അനജിയനജിതമചായജി. മുനജി ധദചാനനജിരെതനചായജിരെജികകവ 
മഹചാവജിഷ്ണുവജികന്റെ പ്രതശ്രീകമചായജി പൂജജിചജിരുന സചാളഗ്രചാമല്ലം ബചാലെന വചായ്ക്കുള്ളജിലെചാകജി. സചാളഗ്രചാമല്ലം 
അശുദമചാകജിയതജില് പരെചാഷചാകുലെനചായ മുനജി ഇടെതുഹക കകചാണസ  ബചാലെകന തള്ളജിമചാറ്റജി. കുണജിതകപ്പെട 
ബചാലെന ഇനജികയകന കചാണണകമങ്കേജില് അനനനകചാടജില് വരെണല്ലം എനരുവജിടസ  അപ്രതദകനചായജി 
എന ഐതജിഹദല്ലം. ബചാലെകന്റെ പവരപജിരെജിയലെജില് ദുരംഃഖജിതനചായ മുനജി ബചാലെകന കചാണചാന അനനനകചാടെസ
പതടെജി യചാത്ര തുടെരന. ദജിവചാകരെമുനജിയല വജിലെത്വമല്ലംഗലെമചായജിരുന അനനങ്കേചാടജില് വനകതനല്ലം ദരശനല്ലം 
അപദ്ദേഹത്തജിനചാണു ലെഭജിചകതനമുള്ള മകറ്റചാരു ഐതജിഹദല്ലം കൂടെജി പ്രചചാരെത്തജിലണസ.ഒരെജികല് 
ഗരുവചായൂരെപ്പെനസ വജിലെത്വമല്ലംഗലെല്ലം സത്വചാമജിയചാര ശല്ലംഖചാഭജിപഷകല്ലം നടെത്തുകയചായജിരുന. അപപ്പെചാള് ഭഗവചാന 
വനസ അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ കണകല് കപചാത്തജിപ്പെജിടെജിച. പദഷദല്ലം വന വജിലെത്വമല്ലംഗലെല്ലം ഇതജികനതജികരെ 
പറഞപപ്പെചാല് ഭഗവചാന അനനനകചാടജിപലെക്കുപപചായജി. അനനനകചാടെസ എവജികടെയചാകണനറജിയചാത്ത 
വജിലെത്വമല്ലംഗലെല്ലം അവജിടെല്ലം തപ്പെജിനടെന.അതജിനജികടെയജില് തൃപ്രയചാറജികലെത്തജിയപപ്പെചാള് ഭഗവചാന അതസ 
ശുചശ്രീന്ദ്രല്ലം സചാണുമചാലെയകപ്പെരുമചാളുകടെ ജടെയചാകണനസ അപദ്ദേഹപത്തചാടെസ പറഞ്ഞു. 

പത്മനഗോഭ പ്രതത്തിഷ
അനനകന്റെ മുകളജില് പയചാഗനജിദയജില് പള്ളജികകചാള്ളുന മഹചാവജിഷ്ണുവചാണസ ഇവജിടുകത്ത പ്രതജിഷ. 

പതജികനടടെജി നശ്രീളല്ലം വരുന വജിഗ്രഹല്ലം. പത്മനചാഭസത്വചാമജിയുകടെ വജിഗ്രഹല്ലം 
കടുശരകരെപയചാഗക്കൂട്ടുകകചാണ്ടുണചാകജിയതജിനചാല് അഭജിപഷകല്ലം കചയചാല് അലെജിഞ്ഞുപപചാകുല്ലം. 

അതജിനചാല് ഭഗവചാകന്റെ മകറ്റചാരു വജിഗ്രഹല്ലം ഇവജികടെ സചാപജിചജിട്ടുണസ. ഈ വജിഗ്രഹത്തജിലെചാണസ 
അഭജിപഷകല്ലം നടെത്തുനതസശ്രശ്രീ ഭഗവതസ രൂപല്ലം മൂന ഭചാഗങ്ങളചായജി മചാത്രപമ ദരശജികചാനചാകൂ. വലെതുഹക 
ചജിന്മുദപയചാടു കൂടെജി അനനതല്പത്തജിനു സമശ്രീപല്ലം തൂകജിയജിടജിരെജിക്കുന. അതജിനു തചാകഴ ശജിവലെജില്ലംഗ 
പ്രതജിഷയുണസ , ഭഗവചാന ശ്രശ്രീ മഹചാപദവകന നജിതദവല്ലം പൂജജിക്കുനതചായജി സങ്കേല്പല്ലം. അനനകന്റെ 
പത്തജികകചാണസ  പദവകന്റെ മൂരധചാവസ  മൂടെജിയജിരെജിക്കുന. ശ്രശ്രീപദസമനചാഭകന്റെ നചാഭജിയജില് നജിനല്ലം പുറകപ്പെടുന 
തചാമരെയജില് ചതുരമുഖനചായ ബഹ്മചാവജികന്റെ രൂപല്ലം കചാണചാല്ലം. ഒപരെ ശ്രശ്രീപകചാവജിലെജില് ത്രജിമൂരത്തജികളുകടെ 
സചാനജിദദല്ലം ഈ പദവചാലെയത്തജികന്റെ പ്രപതദകതയചാണസ. അതജിനു പുറകജിലെചായജി ഋഷജിവരെദന്മചാരുകടെ 
കലജില് വചാരത്ത രൂപങ്ങളുമുണസ . ഭഗവചാകന്റെ മചാറജിടെത്തജികനതജികരെയചായജി ശ്രശ്രീഭഗവതജികയയുല്ലം അല്പല്ലം 
അകകലെ ഭൂമശ്രീ പദവജികയയുല്ലം പ്രതജിഷജിചജിട്ടുണസ . അനനകന്റെ മുകളജില് പള്ളജികകചാള്ളുന പതവര 
കുടെജികകചാള്ളുന പദശത്തജിനു തജിരുവനനപുരെല്ലം എനപപരുല്ലം ലെഭജിച



                                                                                അഭളഗഷകഷ എസഷ

വത്തിഗതകുമഗോരൻ
മലെയചാളത്തജികലെ ആദദകത്ത ചലെചജിത്രമചാണസ വജിഗതകുമചാരെന . 1928 ചജിത്രശ്രീകരെണല്ലം തുടെങ്ങജി. 
1930 നവല്ലംബര 7-നചാണസ ഈ ചജിത്രല്ലം പുറത്തജിറങ്ങജിയതസ. ഇകതചാരു നജിശ്ശബ്ദചജിത്രല്ലം ആയജിരുന.

രെചന, സല്ലംവജിധചാനല്ലം, നജിരമ്മചാണല്ലം എനജിവ നജിരവ്വഹജിചതുല്ലം ചജിത്രത്തജികലെ നചായകപവഷത്തജില് 
അഭജിനയജിചതുല്ലം കജ.സജി. ഡചാനജിപയലെചാണസ. പജി.കക.പറചാസജിയചാണസ ഇതജികലെ 
നചായജികചാകഥചാപചാത്രകത്ത അവതരെജിപ്പെജിചജിരെജിക്കുനതസ.
                                
        കഥ:- നചാടജികലെ ഒരു ധനജികകന്റെ മകനചായ ചന്ദ്രകുമചാറജികന ബചാലെദകചാലെത്തജില് വജിലനചായ 
ഭൂതനചാഥന കകചാളല്ലംപബചായജിപലെകസതടജികകചാണ്ടുപപചാകുകയുല്ലം തങ്ങളുകടെ മകകന കണ്ടുപജിടെജികചാനുള്ള 
അച്ഛനമ്മമചാരുകടെ പ്രയത്നല്ലം നജിഷ്ഫലെല്ലം ആവകയുല്ലം ചന്ദ്രകുമചാര
അവജികടെ പതചാടല്ലം കതചാഴജിലെചാളജിയചാവകയുല്ലം കചയന. അവകന്റെ
മുതലെചാളജിയചായ ബജിടശ്രീഷുകചാരെനസ അവകന ഇഷ്ടകപ്പെടുകയുല്ലം തുടെരനസ
അവന സൂപ്രണസ പദവജിയജില് എത്തജിപചരുകയുല്ലം കചയന. അകത
സമയല്ലം ചന്ദ്രകുമചാറജികന്റെ ഒരു അകന ബന്ധുവചായ ജയചന്ദ്രന 
കകചാളല്ലംപബചായജിപലെകസഎത്തുന. ഭൂതനചാഥന അയചാകള
കകചാള്ളയടെജിക്കുന. അവജികടെ ഏകനചായജിപപ്പെചായ അയചാള്
ചന്ദ്രകുമചാറുമചായജി പരെജിചയകപ്പെടുകയുല്ലം അവര സുഹൃത്തുകളചായജി
മചാറുകയുല്ലം കചയന. അവര തജിരുവനനപുരെത്തസ തജിരെജികചത്തുന. 
അവജികടെവചസ ജയചന്ദ്രന ചന്ദ്രകുമചാറജികന്റെ സപഹചാദരെജി
സപരെചാജവമചായജി പ്രണയത്തജില് ആകുന. സപരെചാജകത്ത
തടജികകചാണ്ടു പപചാകചാനുള്ള ഭൂതനചാഥകന്റെ ശ്രമകത്ത ഇരുവരുല്ലം പചരന നജിഷ്ഫലെമചാക്കുന. 

ചന്ദ്രകുമചാറജികന്റെ മുതുകജികലെ ഒരു കറുത്ത മറുകുസ യചാദൃശജികമചായജി  കചാണുന സപരെചാജല്ലം, ചന്ദ്രകുമചാര തകന്റെ 
കളഞ്ഞുപപചായ സപഹചാദരെനചാകണന തജിരെജിചറജിയുന. ജയചന്ദ്രന സപരെചാജകത്ത വജിവചാഹല്ലം കഴജിക്കുന. 

എലചാവരുല്ലം സപനചാഷമചായജി കഴജിയുന.   

        സവര്ണഗമധമാവളതറ്റ്വമുള്ള സമയതഷ അവര്ണ സ്ത്രശ്മീ നമായളകയമായള അഭളനയളക്കുന്നതു കണഷ

യഥമാസളതളകരമായ ഗപ്രകകര് ഗരമാഷമാകുലരമായള. അങലന വളഗതകുമമാരലന ആദേക പ്രദേര്ശനശം 

തലന്ന അലഗങമാലലപട. ഇളയമകന് ഹമാരളസഷ തലന ആറമാശം വയസളല കളളക്കളടയളല ഫേളലളശം 

തശ്മീയളട നശളപളചതളനമാല ചളത്രതളലന പ്രളനഷ ലഭകമല്ലെ.

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B3%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%8B
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B3%E0%B4%82%E0%B4%AC%E0%B5%8B
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B4%B2%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82


                                                                      ആരകഗദേവന് 

ആണവഗോയുധസം
അണുവജിഘടെനപമചാ അണുസല്ലംപയചാജനപമചാ കകചാണസ നശശ്രീകരെണശകജി ലെഭജിക്കുന ആയുധങ്ങപളയചാണസ 

ആണവമായുധശം അഥവചാ അണുപബചാല്ലംബസ എന വജിളജിക്കുനതസ . 

ആണവപ്രവരത്തനങ്ങളജില് വളകരെ കൂടെജിയ അളവജില് ഊരജല്ലം ഉല്പ്പെചാദജിപ്പെജികകപ്പെടുനതജിനചാല് ഇവ 

അതശ്രീവ നചാശശകജിയുള്ള ആയുധങ്ങളചാണസ . രെണചാല്ലം പലെചാകമഹചായുദകചാലെത്തസ ജപ്പെചാനജികലെ 

ഹജിപരെചാഷജിമ(1945 ഓഗസസ 6)നചാഗസചാകജി(1945 ഓഗസസ 9) എനശ്രീ സലെങ്ങളജില് അപമരെജിക 

അണുപബചാബജിടുകയുല്ലം 3,20,000 ആളുകള് തല്കണല്ലം മരെജിക്കുകയുല്ലം കചയ. 

അണുപബചാല്ലംബസ വജികസജിപ്പെജികചടുക്കുനതജിനുള്ള അപമരെജികയുകടെ പദതജിയചായജിരുന'മന ഹചാടന 

പപ്രചാജകസ ' . ഇതജികന്റെ തലെവനചായജിരുസന പറചാബരടസ ഓപ്പെണ്കഹയ്മറജികന 

'ആറ്റല്ലം പബചാല്ലംബജികന്റെ പജിതചാവസ എനസ വജിളജികകപടുന. ആദദമചായജി

അണുപബചാല്ലംബസ പ്രപയചാഗജികകപ്പെടതസ ജപ്പെചാനജികലെ ഹജിപരെചാഷജിമയജില് 1945 

ആഗസസ 6 നസ രെചാവജികലെ 8.15 നചാണസ . 'ലെജിറ്റജില് പബചായസ " എന പപരെജിലള്ള

പബചാല്ലംബചാണസ ഇവജികടെ പ്രപയചാഗജിചതസ ആഗസസ 9 നസ നചാഗസചാകജിയജില്

പതജിച അണു പബചാല്ലംബജികന്റെ പപരെചാണസ ഫചാറ്റസമചാന.

പ്രവർതനസം
അണുവജിഘടെനല്ലം മൂലെല്ലം പ്രവരത്തജിക്കുന ആയുധങ്ങളജില്
ആണവനജിലെയങ്ങളജില് നജിനല്ലം വദതദസ്തമചായജി കചയജിന റജിയചാകന

അനജിയനജിതമചായ രെശ്രീതജിയജിലെചാണസ  നടെക്കുനതസ. അതചായതസ കസകന്റെജികന്റെ
ഒരു കചറജിയ അല്ലംശല്ലം കകചാണസ വളകരെയധജികല്ലം അണുപകന്ദ്രങ്ങള്

വജിഘടെജികകപ്പെടുന. അങ്ങകന ഒരു വലെജിയ കപചാടജികത്തറജിപയചാകടെ ഭശ്രീമമചായ അളവജില് തചാപല്ലം 

ഉല്പസപചാദജിപ്പെജികകപ്പെടുന. 

ഇതജിപനകചാള് നശശ്രീകരെണപശഷജിയുള്ളവയചാണസ  അണുസ ല്ലംപയചാജനല്ലം അടെജിസചാനമചാകജിയുള്ള 

ആയുധങ്ങള്. ഇത്തരെല്ലം ആയുധങ്ങളജിലല്ലം അണുസ ല്ലംപയചാജനല്ലം ആരെല്ലംഭജിക്കുനതജിനചാവശദമചായ ഉയരന 



തചാപല്ലം ഉണചാക്കുനതസ ഒരു അണുവജിഘടെനപ്രവരത്തനത്തജിലൂകടെയചാണസ . അണുസ ല്ലംപയചാജനല്ലം 
അടെജിസചാനമചാകജിയുള്ള ആയുധങ്ങകള ഹഹഡജന പബചാല്ലംബസ എപനചാ കതരപമചാനമ്പ്യൂകജിയര 

ആയുധങ്ങള് എപനചാ പറയുന. 

ഫേഗോറന മഗോൻ
ജപ്പെചാനജികലെ നചാഗസചാകജിയജില് 1945 ഓഗസസ 9-നസ അപമരെജിക വരഷജിച അണുപബചാല്ലംബജികന്റെ 
സൂത്രവചാകചാണസ ഫേമാറ്റഷ മമാന് . ആപഗചാള യുദചരെജിത്രത്തജില് ഉപപയചാഗജികകപ്പെട രെണചാമകത്തയുല്ലം 
അവസചാനകത്തയുല്ലം അണുപബചാല്ലംബുല്ലം മനുഷദനജിരമ്മജിതമചായ മൂനചാമകത്ത അണുവജിപസചാടെനവല്ലം 
ആയജിരുന ഇതസ. അപമരെജികയുപടെ ആദദകചാലെ അണുവചായുധ നജിരമ്മജിതജികകളയുല്ലം കപചാതുവചായജി ഫചാറ്റസ 
മചാന എന പറയചാറുണസ. പ്ലൂപടചാണജിയല്ലം ഉള്കചാമ്പു ഉപപയചാഗജിചജിരെജിക്കുന ഇതജിനു 21 കജിപലെചാടെണ് 
പ്രഹരെപശഷജിയുണചായജിരുന. 

ലെത്തിറത്തിൽ കബഗോയന
രെണചാല്ലം പലെചാകമഹചായുദത്തജില് അപമരെജിക ഹജിപരെചാഷജിമയജില് വരഷജിച അണുപബചാല്ലംബജികന്റെ 

പകചാഡസനചാമമചാണസ  ലളറ്റളല ഗബമായഷ . പകണല് പപചാള് ടെജികബ്ബെറ്റസസസ ഹപലെറ്റചായജിരുന B-29 

സൂപ്പെരപഫചാരകടസസ എപനചാള പഗ എന യുദവജിമചാനമചാണസ  1945 ഓഗസസ 6-നസ  ഈ പബചാല്ലംബജിടതസ. 

ആയുധമചായജി ഉപപയചാഗജികകപ്പെട ആദദകത്ത അണുപബചാല്ലംബചായജിരുന ഇതസ. മൂനസ 

ദജിവസങ്ങള്ക്കുപശഷല്ലം നചാഗസചാകജിയജില് ഫചാറ്റസ മചാന എന അണുപബചാല്ലംബുല്ലം ഉപപയചാഗജികകപ്പെട്ടു. 

യുറചാനജിയല്ലം 235-കന്റെ നമ്പ്യൂകജിയര ഫജിഷന വഴജിയചാണസ  പബചാല്ലംബജില് ഊരജല്ലം ഉതസപചാദജിപ്പെജികകപ്പെടതസ. 

നചാല ടെപണ്ണചാളല്ലം ഭചാരെമുണചായജിരുന പബചാല്ലംബജികന്റെ 600 മജിലജിഗ്രചാല്ലം പജിണ്ഡല്ലം ഐനഹസകന്റെ 

സമവചാകദമനുസരെജിചസ ഊരജമചാകജി മചാറ്റജിയതജിലൂകടെ 13-18 കജിപലെചാടെണ് ടെജി.എന.ടെജി. യുകടെ 

പസചാടെകപശഷജിയചാണസ  ലെഭജിചതസ. 140000 പപര പബചാല്ലംബസ പസചാടെനത്തജില് കകചാലകപ്പെട്ടു. കചയജിന 

റജിയചാകന എന പ്രവരത്തനത്തജിലൂകടെയചാണസ പജിണ്ഡല്ലം ഊരജമചാകുനതസ. ആണവഇനനത്തജില് 

നമ്പ്യൂപടചാണുകള് കടെത്തജിവജിടുന.അപപ്പെചാള് അവ ബനപനചാരജല്ലം കൂടെജിയ മകറ്റചാരു മൂലെകമചാകുല്ലം .അപപ്പെചാള് 

അതജികന്റെ മചാസജികന്റെ കചറജികയചാരുഭചാഗല്ലം ഊരജമചായജിമചാറുന.ആ ഊരജമചാണസ ഹജിപരെചാഷജിമയജികലെ 

പതജിനചായജിരെങ്ങളുകടെ മരെണകചാരെണല്ലം.ആണവഇനനല്ലം ഒരു പരെജിധജിയജിലെധജികല്ലം ഒനജിചവചചാല് അതസ 

തനജികയ കപചാടജികത്തറജിക്കുല്ലം.അതജിനചാല് ഇവ കഷണങ്ങളചായചാണസ കകചാണസ പപചാകുക.ഇവകയ പസചാടെന

സമയത്തസ ഒനജിപ്പെജിക്കുന .എനചാല് അതസ അതജിപവഗത്തജില് നടെപത്തണതുണസ.അതസ 

സചാധജിക്കുനതജിനസ അണുപബചാല്ലംബജികന്റെ പ്രപതദക സചാപങ്കേതജികവജിദദ ഉപപയചാഗജികണല്ലം.



                                                                              ഗഗമാവളനഷ

 

പകരെളല്ലം
1. ഐകത്യരയാഷ്ട്ര സഭയനിനലക്കുള്ള ആദത്യ ഇനത്യൻ സന്ഥംഘനത്ത നയനിച്ച മലയയാളനി?
- സർദയാർ നക.എന്ഥം.പണനികർ 

2. നകയാച്ചനി മഹയാരയാജയാവവ് കവനിതനിലകൻ സയാനന്ഥം നൽകനിയ ജയാനപവീഠ നജതയാവവ്?
- ജനി.ശങ്കരക്കുറുപ്പെവ് 

3. ഇനത്യയനിൽ [നകയാച്ചനി രയാജത്യത്തവ്] അവനിശശയാസപ്രനമയന്ഥം വഴനി പുറത്തുനപയായ ആദത്യനത്ത 
തനിരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ട മനനി?
- നഡയാ.എ.ആർ.നമനനയാൻ 

4. ആലപ്പുഴ തുറമുഖന്ഥം വനികസനിപ്പെനിച്ച തനിരുവനിതയാന്ഥംകൂർ ദനിവയാൻ?
- രയാജയാ നകശവദയാസവ് 

5. നകയാച്ചനി നപയാർട്ടവ് ട്രസവ് നനിലവനിൽവന്ന വർഷന്ഥം ?
- 1964 

6. ടനിപ്പു നനടുനങ്കയാട്ട ആക്രമനിച്ചതവ് ഏതവ് വർഷത്തനിൽ?
- എ.ഡനി.1789 

7. ജനകവീയ കവനിതയുനട ശുകനകതനമന്നു നനിരൂപകർ വനിലയനിരുത്തനിയ കവനി?
- കുഞ്ചൻ നമത്യയാർ 



8. നകയാച്ചനി സർവ്വകലയാശയാലയുനട പ്രഥമ ഹവസവ് ചയാൻസനിലർ ?
- നജയാസഫവ് മുണ്ടനശ്ശേരനി 
9. നകരളത്തനിനല ആദത്യനത്ത നട്രഡവ് യൂണനിയൻ നനതയാവവ്?
- ജുബ്ബ രയാമകൃഷ്ണപനിള്ള 
10. തനിനയയാസഫനികൽ നസയാഹസറനിയുനട ആദത്യ ശയാഖ നകരളത്തനിൽ ആരന്ഥംഭനിച്ച 
സലന്ഥം?
- പയാലകയാടവ് 
11. മയാർത്തയാണ്ഡവർമ്മ ഡച്ചുകയാർ നതയാൽപനിച്ച യുദന്ഥം?
- കുളച്ചൽ 
12. നകരളത്തനിനല ഏറവന്ഥം കൂടുതൽ കയാലയാവധനിയുണ്ടയായനിരുന്ന നനിയമസഭ ?
- നയാലയാന്ഥം നനിയമസഭ 
13. നകരളത്തനിൽ ഏറവന്ഥം കൂടുതൽ കയാലന്ഥം മനനിയയായനിരുന്ന വനനിത ?
- നക.ആർ.ഗഗൗരനിയമ്മ 
14. നകരളത്തനിനല ഏറവന്ഥം നതനകയറനത്ത നനിയമസഭയാ മണ്ഡലന്ഥം?
- നനയയാറനിൻകര 
15. നകരളത്തനിൽ ഏതവ് വർഷന്ഥം നടന്ന തനിരനഞ്ഞെടുപ്പെയാണവ് ഏറവന്ഥം കൂടുതൽ നപയാളനിന്ഥംഗവ് 
ശതമയാനന്ഥം നരഖനപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതവ്?
- 1960 
16. നകരളത്തനിനല ആദത്യ നൃതത്യ-നയാടത്യ പുരസവ് കയാരത്തനിനവ് അർഹയയായതവ്?
- കലയാമണ്ഡലന്ഥം സതത്യഭയാമ 
17. തനിരുവനനപുരത്തവ് ജനനിക്കുകയുന്ഥം ജർമനനി നകന്ദ്രമയാകനി പ്രവർത്തനിക്കുകയുന്ഥം നചയ്ത 
വനിപ്ലവകയാരനി?
- നഡയാ.നചമകരയാമൻ പനിള്ള 
18. പകരെളത്തജില് ഏറ്റവല്ലം കൂടുതല് പ്രചാവശദല്ലം മനജിയചായജി സതദപ്രതജിജ്ഞ കചയ 
പനതചാവസ?
- നക.എന്ഥം.മയാണനി 
19. നകരളത്തനിൽ ഏറവന്ഥം കൂടുതൽ കയാലന്ഥം ഉപമുഖത്യമനനി ആയനിരുന്നതവ്?
- അവകയാദർ കുട്ടനി നഹ 

20. നകരളത്തനിൽ ജനകവീയയാസൂതണന്ഥം ഉദവ് ഘയാടനന്ഥം നചയനപ്പെട്ട തവീയതനി ?
- 1996 ആഗസവ് 17 



                                                        ഫേര്സമാന   

സജീവന കജഗോബനസന
ആപ്പെജിള് ഇനപകചാരപ്പെപററ്റഡജികന്റെ സഹസചാപകനുല്ലം മുന സജി.ഇ.ഒയുമചാണസ സശ്മീവന് 

ഗപമാള് ഗജമാബഷസഷ എന സശ്മീവഷ

ഗജമാബഷസഷ  . പപഴ്സണല് കമമ്പ്യൂടര
എന ആശയല്ലം
ജനകശ്രീയമചാകജിയതുല്ലം ആപ്പെജിള്
കമനജികസ തുടെകമജിടതുല്ലം
പജചാബസസുല്ലം സശ്രീവസ പവചാസ്നജിയചാക്കുല്ലം
പചരനചാണസ. കനകസറ്റസ ഐ, പജികചാര
എനശ്രീ പ്രശസ്ത കമനജികളുകടെയുല്ലം
സചാപകനചാണസ പജചാബസസസ. 1980 

കളജില് പജചാബസസുല്ലം കജഫസ റചാസജിനുല്ലം പചരനസ പുറത്തജിറകജിയ മചാകജിപന്റെചാഷസ 
സശ്രീരെശ്രീസസ കമമ്പ്യൂടറുകളുല്ലം വജിജയല്ലം പനടെജി. 

2011 ഓഗസസ 24-നുസ ആപ്പെജിളജികന്റെ സജി.ഇ.ഒ സചാനത്തു നജിനസ വജിരെമജിക്കുകയചാകണനസ 
സശ്രീവസ പജചാബസസസ പ്രഖദചാപജിച. അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ വജിരെമജികല് കത്തജില് ആപ്പെജിളജികന്റെ 
വജിജയഗചാഥ തുടെരുകമനല്ലം തകന്റെ പജിനഗചാമജിയചായജി ടെജില്ലം കുകജികന 
നജിയമജിക്കുനതചായുല്ലം അറജിയജിച. അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ ആവശദപ്രകചാരെല്ലം, ആപ്പെജിളജികന്റെ 
പബചാരഡസ ഓഫസ ഡയറപകഴ്സജികന്റെ കചയരമചാനചായജി നജിയമജിച. 

പചാനകജിയചാറ്റജികസ അരബുദബചാധ മൂലെല്ലം ആറചാഴ്ചകള് കൂടെജി മചാത്രപമ സശ്രീവസ 
ജശ്രീവജിചജിരെജിക്കുകയുള്ളുകവനസ 2011 കഫബ്രുവരെജി 18-നസ മചാധദമങ്ങള് റജിപപ്പെചാരടസ 
കചയജിരുന  2011 ഒപകചാബര 5-നസ പരെചാഗല്ലം മൂരച്ഛജിചതജികന തുടെരനസ 
കചാലെജിപഫചാരണജിയയജികലെ പചാകലെചാ ആള്പടചായജില് വചസ സശ്രീവസ അനരെജിച.



ജനനസം,കുടത്തികഗോലെസം
സചാനഫചാനസജിപസചായജില് 1955 കഫബ്രുവരെജി 24-നചായജിരുന സശ്രീവസ പജചാബസസജികന്റെ ജനനല്ലം.സജിറജിയന 

സത്വപദശജി ആയജിരുന അബ്ദുള്ഫത്തചാഹസ ജനഡചാലെജികന്റെയുല്ലം പജചാആന സജില്ലംപ്സണജിപന്റെയുല്ലം മകനചായജി ജനജിച. 

ബജിരുദ വജിദദചാരഥജി ആയജിരെജികകയചാണസ പജചാബസസജികന്റെ അമ്മ പജചാആന ഗരഭജിണജി ആകുനതസ. എനചാല് 
കുഞജികന വളരത്തചാന സചാമത്തജികമചായജി വളകരെ പ്രയചാസമനുഭവജിചജിരുന അവര സശ്രീവജികന 

മകളജിലചാതജിരുന കചാലെജിപഫചാരണജിയന ദമതജികള് ആയ പപചാള് പജചാബസസസ - കചാരെചാ ദമതജികള്ക്കു നലജി. 
സശ്രീവജികന പകചാപളജജില് വജിട്ടു പഠജിപ്പെജികണല്ലം എനല്ലം നല നജിലെയജില് സശ്രീവസ എത്തണകമനല്ലം സശ്രീവജികന്റെ അമ്മ 

ആഗ്രഹജിചജിരുന. അതജിനചാല് പകചാപളജജിലെയചസ പഠജിപ്പെജികണല്ലം എന വദവസയജിലെചാണസ സശ്രീവജികന പപചാള് 

-പജചാബസസസ - കചാരെചാ ദമതജികള്ക്കു ഹകമചാറജിയതസ. പജചാബസസജികന്റെ ജനനത്തജിനസ പശഷല്ലം അമ്മയുകടെ വജിവചാഹല്ലം 

നടെന. ഇതജില് പമചാന സജില്ലംപ്സണ് എകനചാരു കപണ്കുടജി ഉണസ. ഈ അനജിയത്തജികയക്കുറജിചസ സശ്രീവസ അറജിയുനതസ
വളകരെ കചാലെത്തജിനു പശഷല്ലം ആണസ 

കകേഗോകളജത്തികലെകന
പതജിപനഴചാല്ലം വയസജിലെചാണസ സശ്രീവസ പപചാരടയചാനഡജികലെ റശ്രീഡസപകചാപളജജില് ബജിരുദപഠനത്തജിനചായജി പചരുനതസ. 
ഫജിനചാനസസ കമനജിയജില് പജചാലെജി ഉണചായജിരുന വളരത്തചകന്റെ വരുമചാനല്ലം ആ കുടുല്ലം ബത്തജിനസ ജശ്രീവജികചാന 

മതജിയചായജിരുനജില. എനചാലല്ലം അവര സശ്രീവജികന പകചാപളജജില് വജിട്ടു പഠജിപ്പെജിച. എനചാല് പജിതചാവജികന്റെ പ്രയചാസല്ലം 

കണ സശ്രീവസ പകചാപളജസ പഠനല്ലം മതജിയചാകജി. ഇനദയജില് നജിനസ സത്വരെചാജദകത്തത്തജിയ സശ്രീവസ പജചാബസസസ മുണ്ഡനല്ലം 

കചയല്ലം ബുദമത അനുയചായജിയചായുല്ലം മചാറജികഴജിഞജിരുന. 

ലതഗോഴത്തിൽ
1976 ല് സശ്രീവസ പവചാസ്നജിയചാകജിനുല്ലം കറചാണചാള്ഡസ കവയജിനുകമചാപ്പെല്ലം ആപ്പെജിള് സചാപങ്കേതജികവജിദദയ്ക്കുതുടെകമജിട്ടു. 

1980 കളജില് സശ്രീവസ കമൗസജികന്റെ മൂലെദല്ലം മനസജിലെചാകജി ആപ്പെജിള് ലെജിസയുല്ലം പജികന മചാകജികന്റെചാഷുല്ലം അവതരെജിപ്പെജിച

1983 ല് അപദ്ദേഹല്ലം പ്രശസ്തമചായ കപപ്സജി യുകടെ സജി.ഇ.ഒ ആയജിരുന പജചാണ് സ്കുള്ളശ്രീ ഇകന "നജിങ്ങളസകസ 
തചാങ്ങളുകടെ ബചാകജി ജശ്രീവജിതല്ലം പഞ്ചസചാരെ കവള്ളല്ലം വജിറ്റസ  ജശ്രീവജികപണചാ അപതചാ എകന്റെ കൂകടെ വനസന പലെചാകല്ലം 

മചാറ്റപണചാ" എനസ പചചാദജിച അപ്പെയജിപലെചാട്ടു വരുത്തജി. എനചാല് ഇപത സ്കുള്ളശ്രീ ത governor കന പജചാബസസജികന 

1985 ല് ആപ്പെജിളജില് നജിനസ പുറത്തചാകജി. എനചാല് പജചാബസസസ നജിരെചാശനചായജില . അപദ്ദേഹല്ലം കനകസറ്റസ കമ്പുകറരെസസസ

എന കമനജി തുടെങ്ങജി. 1986 ല് പജചാബസസസ പജികചാര എന കമനജിക്കുല്ലം തുടെകമജിട്ടു. പടെചായസ പസചാറജി മുതലെചായ 

പലെ പ്രശസ്ത സജിനജിമകല് നജിരമജിച കമനദചാണസ ഇതസ. 1996 ല് ആപ്പെജിള് കനകസറ്റസകന വചാങ്ങജിയപപ്പെചാള് 

പജചാബസസസ അപ്പെസളജില് തജിരെജികചത്തജി. 2001 ല് ആപ്പെജിള് ഐപപചാഡസ അവതരെജിപജിച. ഇതസ പചാടജികന്റെ 

വദവസചായകത്ത അടജിമറജിച. തുടെകത്തജിലണചായ പരെചാജയങ്ങളജില് പതറചാകത 2003 ല് ഐ ടെമ്പ്യൂണ്സജികന്റെ വകരെ

വചാണജിജദ വജിജയങ്ങള് അപദ്ദേഹല്ലം അനുഭവജിചറജിഞ്ഞു.2007 ല് ആപ്പെജിള് ഐപഫചാണ് അവതരെജിപ്പെജിച. 



                                                    ലസയഷദേലള   

കവകസം മുഹൈമദന ബഷജീർ

മലെയചാള പനചാവലെജിസ്റ്റുല്ലം കഥചാകൃത്തുല്ലം
സത്വചാതനദസമരെ
പപചാരെചാളജിയുമചായജിരുന. ഗബപ്പൂര്
സുലതമാന് എന അപരെനചാമത്തജിലല്ലം
അറജിയകപ്പെടുന സവക്കശം മുഹമ്മദേഷ

ബഷശ്മീര് (ജനനശം: 21 ജനുവരെജി 1908 

തലെപയചാലെപ്പെറമസ, ഹവകല്ലം - മരണശം: 5

ജൂഹലെ 1994 പബപ്പൂര, പകചാഴജിപകചാടെസ).
1982-ല് ഇനദചാ ഗവണ്കമനറസ 
പത്മശ്രശ്രീ പുരെസചാരെല്ലം നല്കജി ആദരെജിച. 
ആധുനജിക മലെയചാളസചാഹജിതദത്തജില്
ഏറ്റവമധജികല്ലം വചായജികകപ്പെട
എഴുത്തുകചാരെജികലെചാരെചാള് എനസ
വജിപശഷജിപ്പെജികകപ്പെട്ടു.ജനകശ്രീയനചായ
എഴുത്തുകചാരെനചായജിരുന ബ  ഷശ്രീര. 

1908 ജനുവരെജി 21 നസ

തജിരുവജിതചാല്ലംകൂറജികലെ  തലെപയചാലെപ്പെറമസ ഗ്രചാമത്തജില് ജനജിച. പജിതചാവസ കചായജി 

അബ്ദുറഹസ മചാന, മചാതചാവസ കുഞചാത്തുമ്മ. പ്രചാഥമജിക വജിദദചാഭദചാസല്ലം 

തലെപയചാലെപ്പെറമജികലെ മലെയചാളല്ലം പള്ളജിക്കൂടെത്തജിലല്ലം ഹവകല്ലം ഇല്ലംഗസളശ്രീഷസ സ്കൂളജിലല്ലം. 

രെസകരെവല്ലം സചാഹസജികവമചായജിരുന ബഷശ്രീറജികന്റെ ജശ്രീവജിതല്ലം. സ്കൂള് പഠനകചാലെത്തസ   
പകരെളത്തജികലെത്തജിയ ഗചാനജിജജികയ കചാണചാന വശ്രീടജില് നജിനല്ലം ഒളജിപചചാടെജിയതചാണസ  

ബഷശ്രീറജികന്റെ ജശ്രീവജിതത്തജില് വഴജിത്തജിരെജിവചായതസ . കചാല്നടെയചായജി എറണചാകുളത്തു 
കചന കചാളവണജി കയറജി പകചാഴജിപകചാകടെത്തജിയ ബഷശ്രീര സത്വചാതനദ സമരെ 



രെല്ലംഗപത്തകസ  എടുത്തുചചാടെജി. ഗചാനജിജജികയ കതചാട്ടു എനസ പജില്കചാലെത്തസ അപദ്ദേഹല്ലം 

അഭജിമചാനപത്തചാകടെ പരെചാമരശജിചജിട്ടുണസ. 1930-ല് പകചാഴജിപകചാടസ 

ഉപസതദചാഗ്രഹത്തജില് പകങ്കേടുത്തതജികന്റെ പപരെജില് ജയജിലെജിലെചായജി. പജിനശ്രീടെസ  ഭഗതസ 

സജില്ലംഗസ മചാതൃകയജില് തശ്രീവ്രവചാദ സല്ലംഘമുണചാകജി. തശ്രീവ്രവചാദ സല്ലംഘടെനയുകടെ 
മുഖപത്രമചായ ഉജശ്രീവനത്തജികലെഴുതജിയ തശ്രീകപ്പെചാരെജി പലെഖനങ്ങളചാണസ  ആദദകചാലെ 

കൃതജികള്. 'പ്രഭ' എന തൂലെജികചാനചാമമചാണസ അനസ അപദ്ദേഹല്ലം സത്വശ്രീകരെജിചജിരുനതസ. 

വചാരെജിക പജിനശ്രീടു കണ്ടുകകടജി. തുടെരന കുപറ വരഷങ്ങള് ഇനദകയചാടചാകക 

അലെഞ്ഞുതജിരെജിഞ്ഞു. അതജിസചാഹസജികമചായ ഈ കചാലെയളവജില് ബഷശ്രീര കകടചാത്ത 

പവഷങ്ങളജില. ഉത്തപരെനദയജില് ഹജിന്ദു സനദചാസജിമചാരുകടെയുല്ലം, സൂഫജിമചാരുകടെയുല്ലം 

കൂകടെ ജശ്രീവജിച, പചാചകകചാരെനചായുല്ലം, മചാജജിക്കുകചാരെകന്റെ സഹചായജിയചായുല്ലം കഴജിഞ്ഞു. 

പലെ പജചാലെജികളുല്ലം കചയ. അറബജിനചാടുകളജിലല്ലം ആഫജികയജിലമചായജി തുടെരനളള 

സഞ്ചചാരെല്ലം.ഏകപദശല്ലം 9 വരഷപത്തചാളല്ലം നശ്രീണ ഈ യചാത്രയജില് അപദ്ദേഹല്ലം പലെ 

ഭചാഷകളുല്ലം ഗ്രഹജിച, മനുഷദ ജശ്രീവജിതത്തജികന്റെ എലചാ വശങ്ങളുല്ലം - തശ്രീവ്ര 

ദചാരെജിദദവല്ലം,മനുഷദ ദുരെയുല്ലം പനരെജിട്ടു കണ്ടു. ബഷശ്രീറജികന്റെ ജശ്രീവജിതല്ലം തകനയചാണസ  

അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ സചാഹജിതദല്ലം എന പറയചാല്ലം. ഇതുപപചാകലെ സത്വതനമചായജി 
പലെചാകസഞ്ചചാരെല്ലം നടെത്തജിയ എഴുത്തുകചാര മലെയചാളസചാഹജിതദത്തജില് വജിരെളമചാകണന

പറയചാല്ലം. പലെചാകല്ലം ചുറ്റുനതജിനജിടെയജില് കകണത്തജിയ ഒപടകറ ജശ്രീവജിത സതദങ്ങള് 

അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ കൃതജികളജില് കചാണചാല്ലം. 

പദസമനചാഭ ഹപ പത്രചാധജിപരെചായജിരുന "ജയപകസരെജി"യജില് പ്രസജിദശ്രീകരെജിച തങശം 

ആണസ ആദദല്ലം പ്രസജിധശ്രീകരെജിച കഥ. പജചാലെജിയപനത്വഷജിചചാണസ ബഷശ്രീര 

പത്രചാധജിപരുകടെയടുകത്തത്തജിയതസ. എനചാല് പജചാലെജി തരെചാന നജിവൃത്തജിയജികലനല്ലം, 

കഥ എഴുതജിത്തനചാല് പ്രതജിഫലെല്ലം തരെചാല്ലം എനല്ലം മറുപടെജി പകട ബഷശ്രീര 

ഗതദനരെമജിലചാകത ഒരു കഥ എഴുതുകയചായജിരുന. കറുത്തജിരുണസ വജിരൂപയചായ 

നചായജികയുല്ലം, ചട്ടുകചാലല്ലം , പകചാങ്കേണല്ലം, കൂനുമുള്ള യചാചകന നചായകനുമചായജി എഴുതജിയ 

ആ കഥയചാണസ തങ്കേല്ലം. 



                                                                                             ആല്വജിന          

സജീഫേൻ കഹൈഗോകത്തിങന
വജിഖദചാതനചായ ബജിടശ്രീഷസ ഭൗതജികശചാസജ്ഞനചാനചായജിരുന സശ്മീഫേന് വളലകശം ഗഹമാക്കളങഷ  
നകത്രങ്ങള് നശജിക്കുപമചാള് രൂപല്ലം കകചാള്ളുന തപമചാഗരത്തങ്ങകളക്കുറജിചസ ഇന ലെഭദമചായ 

വജിവരെങ്ങളജില് പലെതുല്ലം ഇപദ്ദേഹത്തജികന്റെ ഗപവഷണങ്ങളജിലൂകടെ ഉരുത്തജിരെജിഞതചാണസ . 
ബജിടനജികലെ പകല്ലംബജിഡസജസ യൂണജിപവഴ്സജിറ്റജിയജികലെ പ്രപഞ്ച ശചാസവജിഭചാഗത്തജികലെ 

ഡയറകറചായജിരുന അപദ്ദേഹല്ലം. 

കചാലെത്തജികന്റെ ഒരു സല്ലംകജിപ്ത ചരെജിത്രല്ലം
എന പ്രശസ്തമചായ ശചാസഗ്രന്ഥല്ലം

രെചജിചതസ ഇപദ്ദേഹമചാണസ . 1966–ല്
പഡചാകപററ്റസ പനടെജിയ സശ്രീഫന
പഹചാകജിങസ ആ വരഷല്ലം തകന പറചാജര
കപനപറചാസുമചായജി പചരനസ
‘സജിനഗലെചാരെജിറ്റശ്രീസസ ആനഡസ ദ പജചാമടജി

ഓഫസ പസ്പേസസ-ഹടെല്ലം' എന പപരെജില്
എഴുതജിയ പ്രബനത്തജിനു

വജിഖദചാതമചായ ആദല്ലംസസ ഹപ്രസസ ലെഭജിചജിരുന. പകല്ലംബജിഡസജസ സരവ്വകലെചാശചാലെയജികലെ ഗണജിത 
ശചാസ ലൂകചാചജിയന കപ്രചാഫസര എന ഉനത പദവജി മൂന പതജിറ്റചാണ്ടുകള് അപദ്ദേഹല്ലം 

വഹജിചജിരുന. 

നചാഡശ്രീ പകചാശങ്ങകള തളരത്തുന മചാരെകമചായ അമപയചാപടചാപ്പെജികസ ലെചാറ്ററല് സസ കശ്രീപറചാസജിസസ 

എന പരെചാഗബചാധജിതനചായജിരുന. 2018 മചാരചസ 14 നു തകന്റെ 76-ാചാല്ലം വയസജില് അപദ്ദേഹല്ലം 

അനരെജിച വജിവരെല്ലം മകളചായ ലൂസജി, പറചാബരടസ എനജിവര വചാരത്തചാക്കുറജിപ്പെജിലൂകടെ അറജിയജിച.

ഗകവഷണ കമഖലെകേള
പജദചാതജിശചാസല്ലം ഹസദചാനജിക പജദചാതജിശചാസമചാണസ  സശ്രീഫന പഹചാകജിനസജിനന്റെസ മുഖദ 

ഗപവഷണ പമഖലെ. 



പകബജിഡസജജികലെ പഠനകചാലെത്തസ പറചാജര കപനപറചാസസ എന ശചാസജ്ഞനുമചായുണചായ 

സൗഹൃദമചാണസ  പഹചാകജിങജികന പജദചാതജിശചാസവമചായജി അടുപ്പെജിചതസ. അവരെജിരുവരുല്ലം പചരനസ 
 ആല്ബരടസ ഐനസശ്രീനകറ ആപപഷജികതചാസജിദചാനത്തജിനസ  പുതജിയ വജിശദശ്രീകരെണല്ലം 

നല്കജി.പ്രപപഞ്ചചാല്പത്തജികയക്കുറജിചല്ലം അവര ചജിലെ സജിദചാനങ്ങള് ആവജിഷ്കരെജിച. 

നചാപശചാന്മുഖമചായ നകത്രങ്ങള് അഥവചാ തപമചാഗരത്തങ്ങളുകടെ 

പജിണ്ഡല്ലം,ചചാരജസ,പകചാണശ്രീയസല്ലംപവഗബലെല്ലം എനജിവയ്ക്കുറജിചചായജിരുന അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ 

തുടെരപഠനങ്ങള്. ഭശ്രീമമചായ ഗരുതത്വചാകരഷണ ബലെല്ലം ഗരുതത്വചാകരഷണബലെമുള്ള 

തപമചാഗരത്തങ്ങള് ചജിലെ വജികജിരെണങ്ങള് പുറത്തുവജിടുനകണനസ അപദ്ദേഹല്ലം കതളജിയജിച. 

സശ്രീഫന 1974- ല് പറചായല് കസചാഹസറ്റജിയജില് അല്ലംഗമചായജി. 1979 മുതല് 30 വരഷല്ലം വകരെ 
പകല്ലംബജിജസ സരവകലെചാശചാലെയജില് അഹപ്ലഡസ മചാത്തമചാറ്റജികസ ആനഡസ ഫജിസജികസ വജിഭചാഗത്തജില് 

ലെമ്പ്യൂപകഷദന പ്രഫസറചായജി. ഐസകസ നമ്പ്യൂടന വഹജിചജിരുന പദവജിയചാണതസ. ‘തജിയറജി ഓഫസ 
ഓഫസ എവരെജിതജിങസ ’ എന പപരെജില് പ്രപഞ്ചത്തജികന്റെ ഉല്പത്തജികയ സല്ലംബനജിച സമഗ്രമചായ 

സജിദചാനവല്ലം അപദ്ദേഹല്ലം ആവജിഷസ കരെജിച. 2004 ജൂഹലെയജില് ഡബജിനജില് പചരന രെചാജദചാനരെ 
ഗരുതത്വചാകരഷണ–പ്രപഞ്ചശചാസ സപമ്മളനത്തജില് തപമചാഗരത്തങ്ങകളക്കുറജിചസ അനവകരെ 
തചാന ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവര വജിശത്വസജിചജിരുന പലെധചാരെണകകളയുല്ലം തജിരുത്തുന പുതജിയ 

സജിദചാനല്ലം അപദ്ദേഹല്ലം അവതരെജിപ്പെജിച. 

ദൃശദ പ്രപഞ്ചത്തജില് നജിനല്ലം ശചാഖകളചായജി പജിരെജിയുന ശജിശു പ്രപഞ്ചങ്ങള് എന ആശയവല്ലം 

പഹചാകജിങസ അവതരെജിപ്പെജിച. അടുത്ത കചാലെത്തു ബചാകസ പഹചാളുകള് ഇകലനല്ലം പകരെല്ലം പഗ്ര 
പഹചാളുകള് ആണുള്ളകതനല്ലം ഉള്ള നജിഗമനല്ലം അവതരെജിപ്പെജിച സശ്രീഫന പഹചാകജിങസ വശ്രീണ്ടുല്ലം 

ശചാസപലെചാകകത്ത അമരെപ്പെജിച. പബകസ ത്രൂ ഇനജിപഷദറ്റശ്രീവസ എന അനദഗ്രഹ ജശ്രീവന പതടുന 

വമന ഗപവഷണപദതജി അപദ്ദേഹല്ലം ആസൂത്രണല്ലം കചയ. 

സ്കൂള് വളദേകമാഭകമാസശം
ലെണനജികലെ ഹഹപഗറ്റജികലെ ഹബപറചാണ് ഹൗസസ സ്കൂളജിലെചായജിരുന പഹചാകജില്ലംങജികന്റെ

സ്കൂള് പഠനല്ലം. സ്കൂളജിലെചായജിരെജികക വചായജികചാന പഠജിക്കുനതജില് പരെചാജയകപ്പെടതജികന 

തുടെരനസ " അപദ്ദേഹത്തജിനസ കുറ്റകപ്പെടുത്തലകള് പകള്പകണജി വനജിട്ടുണസ. എടസ 

വയസുകചാരെനചായജിരുന പഹചാകജിങ്ങസ കസന്റെസ. അല്ബചാനസജില്, 

കപണ്കുടജികള്കചായുള്ള കസന്റെസ അല്ബനസസ ഹഹസ്കൂളജില് പഹചാകജില്ലംങസ 

ഏതചാനുല്ലം മചാസങ്ങള് പപചായജിരുന. അകചാലെത്തസ കചറജിയകുടജികള്കസ ഏതസ 



സ്കൂളജിലല്ലം പഠജികചാന കഴജിയുമചായജിരുന.

പജിനശ്രീടെസ ഹചാരഡജില്ലംഗസ കഹരടസപഫചാരഡസകഷയറജികലെ റപഡകലെറ്റസ ഗ്രചാമത്തജികലെ ഒരു 

സത്വതന വജിദദചാലെയമചായ റഡകലെറ്റസ സ്കൂളജില് ഹചാകജില്ലംങസ പചരന. 1952 കസപ്തല്ലംബര
മുതല് ഹചാരടസപഫചാരഡസഷയറജികലെ കസന്റെസ അല്ബനസസ നഗരെത്തജികലെ ഒരുസശ്രീഫന 
പഹചാകജിങസ സത്വകചാരെദ വജിദദചാലെയമചായ കസന്റെസ അല്ബനസസ സ്കൂളജില് നജിനല്ലം ഒരു 

വരഷല്ലം പനരെപത്ത തകന പഹചാകജിങ്ങസ ഹയരകസകന്റെറജി വജിജയജിച. ഉയരന 
നജിലെവചാരെമുണചായജിരുന കവസസമജിനസര സ്കൂളജില് മകകന പചരകചാന അച്ഛന 

ആഗ്രഹജിചജിരുനകവങ്കേജിലല്ലം, 13 കചാരെനചായജിരെന പഹചാകജില്ലംങജിനസ പസചാളരഷജിപ്പെസ 

പരെശ്രീകയുകടെ ദജിവസല്ലം അസുഖല്ലം ബചാധജിച. പസചാളരഷജിപ്പെസ വഴജിയുള്ള സചാമത്തജിക 
സഹചായമജിലചാകത അപദ്ദേഹത്തജികന്റെ കുടുല്ലംബത്തജിനസ സ്കൂള് ഫശ്രീസസ കകചാടുകചാന 

കഴജിയുമചായജിരുനജില. അതജിനചാല് പഹചാകജില്ലംങസ കസന്റെസ അല്ബനജില് തചാമസജിച. 

അടുത്ത കൂട്ടുകചാരുമചായജി ബനല്ലം പുലെരത്തചാനുല്ലം, പബചാരഡസ കഗയജിമുകള്, കവടെജികകടസ 

നജിരമ്മചാണല്ലം, വജിമചാനത്തജികന്റെയുല്ലം പബചാട്ടുകളുപടെയുല്ലം മചാതൃകകള്, കജിസ്തുമതല്ലം, 

ആതശ്രീന്ദ്രജിയജ്ഞചാനല്ലം എനജിവ സല്ലംബനജിച നശ്രീണ ചരചകള് എനജിവ 
ആസത്വദജികചാന ഇതജിലൂകടെ പഹചാകജില്ലംങജിനസ സചാധജിച എനതചാണസ 

ഇതുകകചാണ്ടുണചായ ഗണല്ലം. 1958 ല് അവര ഗണജിതശചാസ അദദചാപകനചായ 

ദജികണ് തഹസതയുകടെ സഹചായപത്തചാകടെ പഴയ ഘടെജികചാരെഭചാഗങ്ങള്, പഴയ 

കടെലെജിപഫചാണ് സത്വജിചസപബചാരഡസ, പുനരുപപയചാഗജികചാന കഴജിയുന മറ്റസ വസ്തുകള് 

എനജിവ ഉപപയചാഗജിചസ കല്ലംപമ്പ്യൂടര നജിരമ്മജിച.

 



                                                                                            

                                                                                                                                 അപരണ്ണ

ആകേഗോശവഗോണത്തി
ഇനദയജികലെ ഔപദദചാഗജിക പറഡജിപയചാ പ്രപകപകരെചാണസ അഖളഗലനകമാ ഗറഡളഗയമാ. 

വചാരത്തചാ വജിതരെണപ്രപകപണ മനചാലെയത്തജികന്റെ കശ്രീഴജില് ഉള്ള ഒരു സത്വതന 

സചാപനമചാണജിതസ. പ്രസചാര ഭചാരെതജി
എന സചാപനത്തജികന്റെ കശ്രീഴജില്
അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചായുല്ലം

ദൂരെദരശനുല്ലം പ്രവരത്തജിക്കുന. 

പലെചാകത്തജികലെ തകന ഏറ്റവല്ലം
വലെജിയ പറഡജിപയചാ ശല്ലംഖലെകളജില്

ഒനചാണസ അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചാ. 

ഇനദന പചാരലെകമന്റെജിനടുത്തുള്ള
ആകചാശവചാണജി ഭവനചാണു
ആകചാശവചാണജിയുകടെ

മുഖദകചാരെദചാലെയല്ലം. കതചാടടുത്തുള്ള

പബചാഡസകചാസജിങ്ങസ ഹൗസജില് നചാടെക വജിഭചാഗല്ലം, എഫസ എല്ലം നജിലെയല്ലം, പദശശ്രീയ പപ്രകണ 

വജിഭചാഗല്ലം എനജിവ പ്രവരത്തജിക്കുന. ബജിടശ്രീഷസ കചാലെഘടത്തജില് നജിരമജിച ഈ കകടജിടെല്ലം 

ദജിലജിയജികലെ പുകള്കപറ്റ കകടജിടെങ്ങളജില് ഒനചാണസ. 

ചരത്തിതസം
ഇനദയജില് പറഡജിപയചാ പ്രപകപണല്ലം ആരെല്ലംഭജിചതസ 1927-ല് രെണ്ടു സത്വകചാരെദ 

പ്രപകപണ ഉപകരെണങ്ങളുകടെ സഹചായപത്തചാടു കൂകടെയചാണസ. കല്കത്തയജിലല്ലം 

മുല്ലംഹബയജിലല്ലം ആയജിരുന ആദദകത്ത സ ല്ലംപപ്രകണല്ലം. ഈ നജിലെയങ്ങള് 1930-ല് 

പദശസചാല്കരെജിക്കുകയുല്ലം, ഇനദചാ പ്രപകപണ നജിലെയല്ലം  എന പപരെജില് 



പ്രവരത്തജിക്കുകയുല്ലം കചയ. 1936-ല് അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചാ എന പപരെസ സത്വശ്രീകരെജിച. 

1957-ല് ഔപദദചാഗജിക നചാമല്ലം ആകചാശവചാണജി എനചാകജികയങ്കേജിലല്ലം ഇനല്ലം ജനകശ്രീയമചായ

പപരെസ അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചാ എന തകനയചാണസ . ഇനദയുകടെ ഏറ്റവല്ലം വജിദൂരെ 

പമഖലെകളജില് പപചാലല്ലം എത്തചാന സചാധജിക്കുനതുല്ലം, ഏറ്റവല്ലം കൂടുതല് പ്രചചാരെമുള്ളതുമചായ 

മചാധദമവല്ലം അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചാ തകന. ഇന സത്വകചാരെദ ചചാനലകളജില് നജിന 

കടുത്ത മത്സരെല്ലം പനരെജിടുകനങ്കേജിലല്ലം സല്ലംഗശ്രീതല്ലം, നചാടെകല്ലം, വചാരത്ത, കചായജികല്ലം തുടെങ്ങജിയ 
പുതജിയ ചചാനലകള് അവതരെജിപ്പെജിചസ അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചാ മത്സരെകത്ത 

അതജിജശ്രീവജികചാന ശ്രമജിക്കുനണസ. സത്വചാതനദല്ലം ലെഭജിച സമയത്തസ ഇനദയജില് ആറു 

പറഡജിപയചാ പസഷനുകപള ഉണചായജിരുനള്ളൂ. ഇനദക്കു സത്വചാതനദല്ലം ലെഭജിച പശഷല്ലം രൂപല്ലം

കകചാണ ആദദകത്ത പറഡജിപയചാ നജിലെയല്ലം വജിജയവചാഡ നജിലെയല്ലം ആണു. അതജിനുമുനപസ 
കതലങ്കു പരെജിപചാടെജികള് മദചാസസ നജിലെയത്തജില് നജിന സ ല്ലംപപ്രഷണല്ലം കചയകയചായജിരുന 

പതജിവസ. ആകചാശവചാണജി എന പപരെസ ആദദല്ലം ബചാല്ലംഗ്ലൂര നജിലെയത്തജില് നജിനല്ലം കടെല്ലം 

കകചാണതചാണസ. 

കസവനങള
അഖജിപലെനദചാ പറഡജിപയചായ്ക്കു പമഖലെചാ അടെജിസചാ നത്തജിലല്ലം ഭചാഷചാ അടെജിസചാനത്തജിലല്ലം 

പലെ പസവനങ്ങള് ഉണസ. ഏറ്റവല്ലം ജനപ്രജിയമചായതജില് ഒനചാണുസ വജിവജിധ ഭചാരെതജി. ഏറ്റവല്ലം 
വചാണജിജദലെചാക്കുള്ളതുല്ലം മുല്ലംഹബ മുതലെചായ സലെങ്ങളജില് ഏറ്റവല്ലം ജനപ്രജിയമചായതുല്ലം 

വജിവജിധ ഭചാരെതജി ആണസ. വജിവജിധ ഭചാരെതജിയജില് സജിനജിമചാ സല്ലംഗശ്രീതല്ലം, വചാരത്ത, തമചാശ 

പരെജിപചാടെജികള്, മുതലെചായവ പ്രപകപണല്ലം കചയന. വജിവജിധ സലെങ്ങളജില് വജിവജിധ 

ആവൃത്തജികളജില് വജിവജിധ ഭചാരെതജി പ്രപകപണല്ലം കചയന. 

രെചാജദകത്തമചാടുല്ലം രെജജിസര കചയ പശ്രചാതചാകള്കസ വചാരത്തകള് കമചാഹബല് 

പഫചാണജികലെത്തജിക്കുന എസസ.എല്ലം.എസസ. അധജിഷജിത സരവശ്രീസസ ആരെല്ലംഭജികചാനുള്ള 

നടെപടെജികമങ്ങള് പൂരത്തജിയചായജി വരുന. 



                                                          അനളരുദഷ

പകരെളല്ലം പപരെജിനുപജിനജില്
പകരെവൃകങ്ങള് നജിറഞ സലെല്ലം എന അരതത്തജില് പകരെളല്ലം എന പപരെസ ഉണചായജി എന അഭജിപ്രചായമചാണസ 

ഏറ്റവല്ലം പ്രബലെല്ലം. പകരെല്ലം എന പദവല്ലം സലെല്ലം എനരഥല്ലം വരുന അളല്ലം എന പദവല്ലം പചരനചാണസ പകരെളല്ലം 

എന പപരെസ ഉണചായതസ എനസ വചാദല്ലം ഈ അഭജിപ്രചായകത്ത ബലെകപ്പെടുത്തുന.

മകറ്റചാരു അഭജിപ്രചായല്ലം അറബജി സഞ്ചചാരെജികളചാണസ പപരെജികന്റെ ഉല്പത്തജിക്കു പജിനജില് 

എനചാണസ.പകരെളത്തജികന്റെ പ്രകൃതജി സൗന്ദരെദവല്ലം സമത്സമൃദജിയുല്ലം കണസ അവര അലചാഹു അനുഗ്രഹജിച 

നചാടെസ എനരതത്തജില് ഹഖറുള്ള എനസ വജിളജിചജിരുനകത്ര. അതസ പലെചാപജിചചാണസ പകരെളല്ലം എന പപരെസ 

ഉണചായകതനചാണസ മകറ്റചാരു വജിശത്വചാസല്ലം. "മലെബചാര" എന പദല്ലം അറബജികളസ വഴജി 

ലെഭജിചതചാകണനതചാണസ  ഈ അഭജിപ്രചായത്തജിനു കൂടുതല് പജിന്തുണ നലനതസ. "മഹല്" എന പദവല്ലം 

"ബുഹചാര" എന പദവല്ലം പചരനചാണു മലെബചാരഎന പദല്ലം ഉണചായതസ."മഹല്ബുഹചാര" എനചാല് 

സുഗന വദഞ്ജനങ്ങളുകടെ നചാടെസ എനരെസഥല്ലം. അതസ പജിനശ്രീടെസ പലെചാപജിചചാണസ മലെബചാര എനചായതസ. 

പകരെളശ്രീയരെലചാത്ത പലെചാകത്തുള്ള മകറ്റലചാ ആളസകചാരുല്ലം പകരെളല്ലം എനസ തജികച പറയുനജില.  അതജിനചാല് 

ഈ വചാദകത്ത തള്ളജികളയുക പ്രയചാസവമചാണസ.

‘പചരെളല്ലം’ എന പദത്തജില് നജിനസ ഉത്ഭവജിചതചാകണനചാണസ മകറ്റചാരു വചാദല്ലം. പചര, അഥവചാ പചരന 

എനതജിനസ പചരന എനചാണസ അരതല്ലം. കടെല് മചാറജി കരെകള് കൂടെജിപചരന എന അരതത്തജില് ആണസ

ഈ പപര ഉത്ഭവജിചതസ എന ഒരു വചാദഗതജികചാര കരുതുന. സല്ലംഘകചാലെത്തജികലെ കനയല് തജിഹണ 
എന ഭൂപ്രപദശത്തജില് വരുന ഇവജിടെല്ലം കടെല് പചരുന ഇടെല്ലം എനരതത്തജില് പചര എനസ 

വജിളജിചജിരുന. പചര+അളല്ലം എനതജിനസ സമുദല്ലം എന അരതവമുണസ. കടെപലെചാരെല്ലം എന സൂചനയചാണസ 

പചരെളല്ലം തരുനതസ. പചരെലെര കടെപലെചാരെത്തജികന്റെ അധജിപരുമചായജി.

പചരെ രെചാജചാകന്മചാരെജില് നജിനമചാകചാല്ലം പപര വനകതനചാണസ മകറ്റചാരു അഭജിപ്രചായല്ലം. ഇവരുകടെ പപര തകന

പഥരെ എന പചാലെജി വചാകജില് നജിനത്ഭവജിചതചാണസ എനചാണസ മകറ്റചാരു മതല്ലം. അതജിനസ ബുദമതവമചായജി 

ബനല്ലം കചാണുന. പഥരെന എന വചാകജിനസ വലെജിപയടന എനചാണസ വചാചദചാരതല്ലം. ബുദമതത്തജികലെ 

പഥരെവചാദമതത്തജില്കപടവരെചായജിരുന പചരെ രെചാജചാകന്മചാര എനസ കരുതുന. പഥരെ എന വചാകസ 

പചാലെജിയജില് നജിനസ തചാലെവദവതസകരെണല്ലം എന സത്വനനയല്ലം പ്രകചാരെല്ലം പചരെന എനചായതചാകണനല്ലം, 

സലെല്ലം എന അരതത്തജിലള്ള പചാലെജി പദമചായ തളല്ലം, ആദജിപലെചാപല്ലം പ്രചാപജിചസ അളല്ലം ആയതചാകണനല്ലം 

ഇക്കൂടര വജിശത്വസജിക്കുന. പകരെളല്ലം ഒരു കചാലെത്തസ ബുദമതകചാരുകടെ പ്രബലെപകന്ദ്രമചായജിരുന എന 

വജിശത്വചാസല്ലം ബലെകപ്പെടുനതചാണശ്രീ വചാദല്ലം.പചരെ എനതജികന്റെ കനടെ ഉചചാരെണല്ലം പകരെ എനചാണസ. 

ഇതചായജിരെജികചാല്ലം പകരെളല്ലം ആയകതനചാണസ കഹരമന ഗണരടസ വചാദജിക്കുനതസ.



ഇനദയുകടെ രെചാഷ്ട്രപതജിമചാരുകടെ പടജിക         -ആദരശസ

രമാഗജന്ദ്ര പ്രസമാദേഷ
(1884–1963)

സര്ഗവപള്ളള രമാധമാകൃഷന്
(1888–1975)

സമാക്കളര് ഹുസസന്
(1897–1969)

വരമാഹഗളരള ലവങട ഗളരള 
(1894–1980)

മുഹമ്മദേഷ ഹളദേമായത്തുള്ള 
(1905–1992)

വരമാഹഗളരള ലവങട ഗളരള
(1894–1980)

ഫേക്രുദശ്മീന് അലള അഹമ്മദേഷ 
(1905–1977)

ബമാസപ ദേമാനപ ജട്ടള *
(1912–2002)

നശ്മീലശം സഞശ്മീവ ലറഡള
(1913–1996)

ഗകമാനള ലസയളല സളശംഗഷ 
(1916–1994)

രമാമസറ്റ്വമാമള ലവങടരമാമന്
(1910–2009)

ശങര് ദേയമാല ശര്മ്മ
(1918–1999)

ഗകമാഗചരളല രമാമന് നമാരമായണന്
(1920–2005)

എ.പള.ലജ. അബ്ദുല കലമാശം
(1931–2015)
പ്രതളഭമാ പമാട്ടളല

(1934–)

പ്രണബഷ മുഖര്ജള
(1935–)

റമാശംനമാഥഷ ഗകമാവളനഷ
(1945–)
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